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Musisz dążyć do czegoś więcej – do czegoś, co będzie dla 
ciebie wyzwaniem i będzie cię pociągać.
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NIE ograniczaj Boga
W swoim wnętrzu nosisz obraz tego, kim jesteś i co potrafi sz. Ten obraz jest jak sufi t, ograniczenie, 
dla Bożej mocy i zaopatrzenia w twoim życiu. Pismo mówi, że jesteśmy ambasadorami Chrystusa 
(2 List do Koryn  an 5:20; KJV), ale jak możesz reprezentować Jezusa, kiedy widzisz samego siebie jako 
kogoś ograniczonego?

Pan przemówił do mnie 31 stycznia 2000 roku i powiedział, że moje ograniczone myślenie nie pozwala 
Mu zrobić przeze mnie tego, czego On chce (Psalm 78:41). Od tamtego  momentu zacząłem zmieniać 
sposób, w jaki postrzegam samego siebie. Przez lata uważałem, że naprawdę dobrze mi idzie, kiedy 
w 2014 roku Pan znowu do mnie przemówił i powiedział, że moje myślenie w dalszym ciągu jest zbyt 
ograniczone.

Pomimo tego, że widzę wzrost w każdej dziedzinie mojego życia, Bóg nadal jest większy niż te zmiany. 
On ciągle mi to pokazuje, a ja jestem tak podekscytowany przyszłością, jak nigdy wcześniej. Wierzę, 
że Pan ma więcej dla każdego z nas. Ale żeby tego doświadczyć, musimy wyjść z naszej strefy 
komfortu – dla naszego dobra, ale także ze względu na innych. Bóg ma plan dla każdego z nas, który 
sięga dużo dalej niż to, czego doświadczamy (Księga Jeremiasza 29:11).

Jednym z największych ograniczeń dla tego, co Bóg może zrobić w naszym życiu jest moment, 
w którym porównujemy się z innymi. Druga część 2 Listu do Koryn  an 10:12 mówi:

 Nie mają bowiem rozumu, gdyż mierzą się własną miarą i porównują się sami ze sobą.

W tym wersecie Paweł nie powiedział, że nie wolno nam inspirować się Bożym działaniem w życiu 
innych ludzi. Stwierdził raczej, że nie powinniśmy poddawać tego naszej cielesnej ocenie. A on dobrze 
wiedział o czym mówi. Paweł nie był najlepszym w postawie i mowie (2 List do Koryn  an 10:10), ale 
nie miało to dla niego znaczenia. Nie pozwolił, aby jego niewielki rozmiar i brak elokwencji ograniczyły 
to, co Bóg mógł przez niego zrobić. Paweł zdjął ograniczenia z Boga i dosłownie zmienił świat. Dwa 
tysiące lat później, my nadal czerpiemy korzyści z objawień, które Pan mu dał.

Chcę, aby moje życie właśnie tak wyglądało. A ty? Zamiast oceniać samego siebie według ciała 
i porównywać się z innymi, zmień sposób w jaki na siebie patrzysz i zacznij wierzyć Bogu o wielkie 
rzeczy w twoim życiu!

Musisz się zmotywować. Wiem, że płynięcie pod prąd bez czasu na odpoczynek oraz ciągłe zmaganie 
się z możliwością porażki wymaga wysiłku. Czasami wydaje się, że lepiej będzie obrać łatwiejszy kurs 
i trzymać się z dala od zmian. I właśnie dlatego potrzebujesz celu w swoim życiu. Musisz dążyć do 
czegoś więcej, do czegoś, co będzie dla ciebie wyzwaniem i będzie cię pociągać.

Mówię ci, jeśli zapalisz się dla Boga, świat przyjdzie popatrzeć jak płoniesz. Wszyscy kochają ogień. On 
urzeka. Ludzie będą do ciebie przyciągani, jeśli tylko odważysz się pójść za swoim celem.

ciąg dalszy na następnej stronie
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Bóg pragnie pokazać ci Swoje plany i cele dla twojego życia, bardziej niż ty sam tego chcesz. List do 
Efezjan 5:17 mówi nam: „Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana”.
Pan chce objawić ci Swoją wolę, ale aby móc przyjąć to zrozumienie, musisz usunąć swoje ograniczenia. 
Nie oceniaj samego siebie tylko na podstawie cielesnych, zewnętrznych cech. W duchu jesteś nowym 
człowiekiem, możesz wszystko w Chrystusie (List do Filipian 4:13).
 
Jednym ze sposobów, w jaki Bóg objawia ci Swoją wolę są twoje pragnienia.

  Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia twego serca.
         Psalm 37:4

Co tak naprawdę chcesz robić? Gdyby nie było ograniczeń – gdyby pieniądze nie były problemem, 
gdyby wiek nie miał znaczenia, gdyby Bóg dał ci nadnaturalną zdolność – co sprawiłoby, że poczułbyś, 
że to co robisz naprawdę ma znaczenie? Jeśli naprawdę rozkoszujesz się Panem, to pragnienie, które w 
sobie nosisz pochodzi od Niego. Podążaj za tym. Daj Bogu coś, z czym będzie mógł pracować. Przyłóż 
swoje ręce do czegoś, aby On mógł to błogosławić (Księga Powtórzonego Prawa 28:8). Podejmij jakieś 
działanie. Zanim się obejrzysz, przejdziesz daleką drogę od miejsca, w którym teraz jesteś i zbliżysz się 
do miejsca, w którym Bóg chce, abyś był.

Ja właśnie tak robię. Nie chcę, aby w moim baku zostało jakieś paliwo, kiedy przyjdzie moja kolej, aby 
opuścić ten świat. Docieram z Ewangelią Bożej Łaski tak daleko, jak tylko się da i czerpię ogromną 
satysfakcję oraz radość ze zdejmowania ograniczeń z Boga. Zachęcam cię, abyś robił tak samo.

Kochamy was,

FACEBOOK  Polub nas na:
Facebook.com/AndrewWommackPolska

Jesteście światłością świata

REKRUTACJA DO SZKOŁY CHARIS 2018/2019
  WWW.CBCPOLSKA.COM
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Po moim niezwykłym 
spotkaniu z Panem, 23 marca 
1968 roku, przez cztery 
i pół miesiąca w namacalny 
sposób odczuwałem Bożą 
obecność. W końcu uczucie 
towarzyszące tamtemu 
spotkaniu zniknęło. Nie 
wiedziałem ani dlaczego 
tak się stało, ani jak je 
przywrócić. Kiedy nadal o 
tym rozmyślałem, niedługo 
po moim przeżyciu, zostałem 
powołany do wojska i wysłany 
na wojnę do Wietnamu.

Możesz myśleć, że spadające 
bomby i latające kule  
naprawdę przetestowały 
moją relację z Bogiem. Nie 
do końca tak było. Oczywiście 
musiałem brać pod uwagę 
fakt, że mogę zginąć, ale 
prawdziwa przyczyna mogąca 
zniszczyć moją relację z 
Panem nie tkwiła gdzieś 
w dżungli. Ona była w moim 
bunkrze.

Przez większość czasu 
spędzonego w Wietnamie 
byłem jedynym 
chrześcijaninem, jakiego 
znałem. Prawie wszyscy 

KAMIENIE MILOWE: 
Lata spędzone w Wietnamie

oddawali się narkotykom, alkoholowi 
i prostytucji. To wszystko było tam na 
wyciągnięcie ręki. Chociaż ciągła presja 
grzechu czasami wydawała mi się nie do 
zniesienia, wiedziałem, że to mój wybór czy 
pozwolę sobie na te rzeczy czy nie, czy stanę 
się zgorzkniały albo lepszy.

Stanąłem przed tym wyborem w 
momencie, kiedy otrzymałem powołanie do 
Wietnamu. Przyszedł do nas, osiemnasto-, 
dwudziestolatków, kapelan i powiedział: 
„Wojna to ogień, który was przetopi. 
Ale dobra wiadomość jest taka, że to wy 
decydujecie do jakiej formy chcecie się 
dopasować. Nie wyjdziecie stąd tacy sami, ale 
jeśli zdecydujecie się służyć Bogu, wyjdziecie 
stąd lepsi”.

To było słowo od Boga dla mnie! W tamtej 
chwili, tu i teraz podjąłem decyzję, że właśnie 
to zamierzam zrobić. Postanowiłem wrócić z 
wojny lepszym niż na nią przyjechałem.

Jednak w pewnym momencie swojego 
pobytu w Wietnamie doszedłem do miejsca, 
w którym zacząłem prosić Boga, aby mnie 
zabił – żeby zabrał mnie do domu. Nie 
prosiłem o to dlatego, że chciałem uciec przed 
tym wszystkim, co działo się dookoła mnie, 
ale dlatego że chciałem na nowo poczuć Bożą 
obecność. Doszedłem do wniosku, że jedynym 
rozwiązaniem będzie pójście do Nieba.

Widzisz, wtedy uważałem, że moja relacja z 
Bogiem będzie utrzymywać się na poziomie 
emocji. Kiedy więc emocje opadły, zacząłem 
panikować. Teraz już wiem, że to było 
głupie, ale w tamtym czasie tak właśnie 
myślałem. Aż w końcu przyszedł dzień, w 
którym dwukrotnie byłem bliski śmierci i 
wtedy okazało się, że nie byłem tym tak 
podekscytowany jak myślałem, że będę!

Nie wiedząc co innego mógłbym zrobić, 
wetknąłem nos w Słowo Boże i tak spędzałem 
do szesnastu godzin dziennie – szukając Pana. 
Pamiętam, jak Bóg powiedział do mnie: „Po 
prostu włóż w siebie Moje Słowo, a Ono zrobi 
resztę”.

Po jakimś czasie na nowo zacząłem 
doświadczać Boga, ale w inny sposób. Znowu 
odczuwałem radość i podekscytowanie, ale 
tym razem nie było mowy o wahaniach i 
zmianie nastroju. Te uczucia były oparte o 
Słowo Boże. Nie potrzebowałem już gęsiej 
skórki, aby móc funkcjonować. Boże Słowo 
zaczęło wnosić stabilizację do mojego życia.

Mówię ci, nigdy byś się o mnie nie dowiedział, 
gdybym nie stanął na Słowie Bożym. Ja nigdy 
bym nie usługiwał i nie robiłbym tego, czym 
się teraz zajmuję. Z wojny w Wietnamie 
wróciłem mocniejszy od chrzanu i dlatego 
właśnie wierzę w to, że pobyt w Wietnamie 
to jedna z najlepszych rzeczy, jaka mi się 
przydarzyła!
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Temu zaś, który może uczynić o 
wiele obfi ciej ponad to wszystko, 

o co prosimy albo o czym myślimy, 
według mocy działającej w nas.

     List do Efezjan 3:20 (KJV)

Niewłaściwe jest stwierdzenie, że Bóg może „uczynić o wiele 
obfi ciej” ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, 
kropka. Ten werset ma swój ciąg dalszy, który mówi, że to, co 
Bóg może uczynić, robi to według mocy działającej w nas. Z 
tego wynika, że brak mocy działającej w nas = brak manifestacji 
Bożej mocy.
Często słyszymy, że Pan działa „suwerennie”, czyli niezależnie 
od nas. To nieprawda. On porusza się przez nas, na mocy 
praw dotyczących autorytetu, które sam ustanowił. Gdyby 
Bóg wypełniał Swoją wolę niezależnie od mocy działającej w 
nas, to sprawy miałyby się dużo lepiej. To my, swoją niewiarą, 
ograniczamy Boga i Jego możliwości (Psalm 78:41; Ewangelia 
Mateusza 17:20; List do Hebrajczyków 4:2 i 11:15).
Wiele osób zmienia znaczenie tego wersetu cytując tylko jego 
pierwszą część i omijając słowa: „według mocy działającej w 
nas”. Ten fragment wyraźnie łączy Bożą zdolność działania z 
mocą działającą w nas.
W Dziejach Apostolskich 1:8 Jezus powiedział, że przyjmiemy 
moc Ducha Świętego, który zstąpi na nas. W Liście do Rzymian 
1:16 czytamy, że Ewangelia jest mocą Boga ku zbawieniu. 
Jednakże w 1 Liście do Koryn  an 1:24 to Chrystus został 
nazwany mocą Boga. Kiedy więc weźmiemy pod uwagę kontekst 
(Chrystus mieszkający w naszych sercach – List do Efezjan 3:17) 
możemy przypuszczać, że właśnie to miał na myśli Paweł w 
Liście do Efezjan 3:20. Boża moc może również odnosić się do 
każdej Bożej manifestacji w naszym życiu, również Jezusa, a 
także do mocy Ducha Świętego, wiary, Słowa Bożego, miłości, 
itd.

Aby móc oglądać obfi tą Bożą Moc działającą w 
naszym życiu, musimy mieć bliską relację z Panem. 
A co może być lepszym sposobem na utrzymanie z 
Nim tej bliskiej relacji niż studiowanie Słowa Bożego? 
Bóg wywyższył Swoje Słowo ponad swoje imię (Psalm 
138:2 KJV). To chyba pokazuje nam jak bardzo jest 
Ono ważne, amen? 
Wykorzystaj mój Living Commentary jako jedno ze 
swoich narzędzi na drodze do głębokiej relacji z 
naszym Wszechmocnym Bogiem. Zdobądź go już dziś: 
www.awmi.net/store/living-commentary.

CIĄGŁE ROZMYŚLANIE
Brak mocy = Brak manifestacji 
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W kwietniu zeszłego roku na spotkanie naszej grupy 
domowej przyszła nowa osoba. Kiedy zaczęliśmy uwielbiać 
Boga dostałam od Niego wizję, w której zobaczyłem 
tę kobietę siedzącą na środku dużego pola, była sama 
i płakała. Pan ponaglił mnie, abym się o nią modliła. Jak 
tylko nasze spotkanie dobiegło końca, usiadłam obok niej 
i pomodliłam się prostą modlitwą, którą wyraziłam to, co 
miałam w swoim sercu.

Po jakimś czasie dowiedziałam się, że Falen  ne, tak miała 
na imię ta kobieta, cierpi na raka piersi. Bez zastanowienia 
zapytałam się wtedy czy mogę jej wysłać kilka książek. Na 
początek wybrałam książki Andrew pt.: „Bóg chce, żebyś był 
zdrowy” oraz „Lepszy sposób modlitwy”. Kilka dni później 
Falen  ne powiedziała mi, że te książki są wspaniałe, a ona 
nigdy wcześniej nie otrzymała takiego objawienia. W ten 
sposób zaczęłam wysyłać jej kolejne książki, wśród których 
znalazły się takie tytuły jak „Autorytet wierzącego” czy 
„Duch, dusza i ciało”.

W grudniu stan jej zdrowia pogorszył się. Rak zaatakował macicę. 
Doktor nalegał na operację usunięcia macicy, ponieważ jej 
ściana osiągnęła grubość jedenastu centymetrów. Dodatkowo 
w samej macicy oraz na jajnikach pojawiło się kilka guzów. 

Falen  ne zdecydowała się pojechać na zabieg do Penang 
w Malezji. Jednak zanim tam się wybrała wspólnie się 
modliłyśmy. Ku jej zaskoczeniu, malezyjski lekarz nie był 
przekonany co do konieczności przeprowadzenia operacji. 
Polecił jej, aby wróciła za kilka miesięcy.

W międzyczasie Falen  ne postanowiła wybrać się do 

ZWYCIĘSTWO 
FALENTINE. 

Twoje zwycięstwo.
Singapuru na konsultację z innym lekarzem. Była bardzo 
zaskoczona, kiedy dowiedziała się, że guz na jej lewym 
jajniku zmalał, a ten na prawym jajniku zniknął. Nie 
zdiagnozowano u niej raka, a doktor powiedział, że nie ma 
podstaw do wykonania jakiejkolwiek operacji.

Po wizycie u lekarza dostałam od niej wiadomość: 
„Przemawianie do gór działa! Kiedy się modlę, mówię do 
swoich gór!”. Później Falen  ne opowiedziała mi o wszystkim, 
czego nauczyła się z książek Andrew oraz o tym, jak w ciągu 
tych miesięcy uchwyciła się objawień, które odebrała ze Słowa 
Bożego. Dziękuję Ci za to, Ojcze!

  Noviana, studentka I roku 
  Szkoły Biblijnej Charis w Dżakarcie

Z małej grupy domowej w Dżakarcie, stolicy Indonezji 
oraz kilku książek narodził się cud uzdrowienia. Jednak 
nie chodzi tutaj tylko o uzdrowienie. Mówimy o życiu – o  
prawdziwej osobie, która otrzymała nadzieję i przyszłość. 
Ale takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek. Ktoś 
założył grupę domową. Ktoś inny przetłumaczył książki 
Andrew i dostarczył je członkom tej grupy. Służba 
Andrew Wommacka oraz Szkoła Biblijna Charis nie robią tego 
same. Zmieniamy życie innych z pomocą naszych partnerów.  
To dzięki nim takie rzeczy są możliwe. 
Czy rozważysz dołączenie do nas? Zostań Partnerem Łaski 
i pomóż innym osobom w Indonezji oraz na całym świecie 
w realny sposób doświadczyć Bożej  Łaski i Miłości. 
Dziękujemy ci, że pomagasz nam rozprzestrzeniać 
Ewangelię dalej i głębiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Świadectwo zostało poddane korekcie ze względu na długość i jasność przekazu.

Noviana (po lewej) z Falen  ne (po prawej) – zdjęcie ze stycznia 26, 2018


