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Słowo Boże
jest jak ziarno, 
a twoje serce jest glebą

Słowo Boże jest jak ziarno, a twoje serce jest glebą. Kiedy ziarno (Słowo) 
jest zasiane i pielęgnowane w glebie twojego serca, zaczyna wzrastać. 
Rezultatem jest przemiana, której owoc jest widoczny dla wszystkich. 
Jeżeli chcesz prawdziwej zmiany w swoim życiu, ta książka jest dla ciebie.

DOSTĘPNE NA WWW.AWMPOLSKA.COM
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Trudno jest powiedzieć komuś, kto został uzdrowiony, 
że Bóg nie uzdrawia. Taki ktoś zna już prawdę. To dlatego 
świadectwa są tak potężne. Wierzę, że jest to jeden  
z powodów, dla których Pismo mówi: Ale oni zwyciężyli 
go przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa 
(Ks. Objawienia 12:11). To twoje świadectwo sprawi, 
że zwyciężysz.

Możesz powiedzieć: „Ja nie mam jeszcze świadectwa”. 
Cóż, słowo „jeszcze” jest tutaj kluczem. Jeżeli wszystko 
co masz, to obecna próba, to i tak możesz przyjąć moc 
świadectwa przez kogoś innego. Wydałem sześć części 
„Podróży do uzdrowienia” („Healing Journeys”), które w 
dokładny sposób opisują jak ludzie, tacy jak ty, przyjęli 
swoje uzdrowienie. 

Ich historie są inspirujące! Wierzę, że naprawdę 
skorzystasz z obejrzenia ich wiary w działaniu  
(List do Rzymian 1:12). Poniżej znajdują się trzy z historii, 
które znajdziesz na płytach DVD.

Wiara, nie uczynki

Mike Hoesch nie zwracał dużej uwagi na niewielkie 
pieczenie na swojej klatce piersiowej. Zaczęło się 
od drobnej dokuczliwości – swędzenia, które nie 
chciało odejść. Ale po roku postanowił to sprawdzić.

Dowiedział się, że jest to złośliwy nowotwór skóry. 
Natychmiast chwycił go duch strachu, ale w głębi 
siebie wiedział, że Bóg może go uzdrowić. Zwrócił 
się do Słowa Bożego w poszukiwaniu rzeczy, które 
mógłby zrobić, żeby Bóg adziałał na jego korzyść.
 
Ale nie polepszało mu się, było coraz gorzej. „Przez 
kolejne pięć lat guz trzymał się mnie i wysysał  
ze mnie życie”, dzieli się Mark, „Bardzo słabłem”.

Mike był w miejscu, w którym porzucił nadzieję, 
kiedy przyjaciel przyniósł mu nauczanie Andrew 
– Już to masz!. To przesłanie rezonowało  
w jego duchu. Wtedy, pewnego dnia Mike trafił  

na Ewangelię Mateusza 21:22, gdzie jest napisane: 
I wszystko, o cokolwiek poprosicie w modlitwie, 
wierząc, otrzymacie.

Znał ten werset, ale w tamtym momencie przeczytał 
go od tyłu: Jeśli otrzymałeś, uwierzyłeś. To było dla 
niego objawienie.

„Bóg starał się ze mną podzielić tym, że kiedy Jezus 
poszedł na krzyż, nabył moje uzdrowienie”, mówi 
Mike. „Nie było niczego innego, co musiałbym zrobić, 
jak tylko uwierzyć i przyjąć”. Kiedy Mike przyjął 
objawienie uzdrowienia, nikt nie był w stanie go 
od tego odwieźć: „Po jakimś miesiącu zauważyłem, 
że guz zmalał. Nie byłem zaskoczony, ponieważ 
wiedziałem, że byłem uzdrowiony. W ciągu sześciu 
miesięcy guz zniknął zupełnie”.

Wierząc w Słowo Boże ponad ludzkim

Trina Porter nie wiedziała, że nauczania Andrew 
przygotowują ją do próby na-śmierć-i-życie. Jej mąż, 
Alistair, miał straszny wypadek – spadł z dachu,  
w wyniku czego zapadł w śpiączkę. Był niezdolny  
do modlenia się o samego siebie, niezdolny do tego, 
by wierzyć w swoje uzdrowienie, to od niej należało 
przyjęcie cudu za męża. 

Trina natychmiast szukała Boga w modlitwie. „Bóg 
po prostu powiedział mi: ‘On wydobrzeje’”, mówiła. 
Boża odpowiedź uspokoiła jej umysł, ale potem 
pojechała do szpitala. „Jego głowa była tak spuchnięta  
i zniekształcona, że był prawie nierozpoznawalny”, 
Trina wspomina.

Lekarze powiedzieli jej, że upadek powinien zabić 
jej męża na miejscu. Po cichu prowadziła rozmowę  
z Bogiem. „Powiedziałam Bogu:  Powiedziałeś, że będzie 
z nim dobrze. Bóg bardzo wyraźnie mi odpowiedział:  
I nie zmieniłem Swojego zdania”.

Moc  świadectwa
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Potem Trina odważnie powiedziała do lekarza: „Idź, 
a ja ci obiecuję, że to będzie najlepszy zabieg, jaki 
kiedykolwiek wykonałeś”.

To była długa noc i dla chirurgów, i dla Porterów. Trina 
pamięta to tak: „Chirurg podszedł do drzwi… Miał na 
sobie zielony fartuch i niewielką maskę dookoła szyi. 
Uśmiechnął się tylko, a ja powiedziałam do niego: 
Najlepszy zabieg jaki kiedykolwiek wykonałeś?, 
a on odpowiedział: Tak”.
Nie znaleziono żadnego trwałego uszkodzenia 
mózgu, a już trzy tygodnie po wypadku Al był gotowy 
do wyjścia ze szpitala!

Będzie z nią dobrze

Bóg naprawdę chce, żebyś był zdrowy. Ale czasami żeby 
być zdrowym musisz chcieć wyglądać na szalonego. 
Coś takiego stało się, kiedy Bud Boop ośmielił się 
zakwestionować zdanie lekarza, który powiedział mu, 
że jego żona Gina miała tętniaka mózgu w piątym 
stadium.

„Neurolog wszedł, zbadał ją i powiedział mi: Kiedy 
już zrobimy mały otwór w jej głowie, aby zmniejszyć 
ciśnienie w tętniaku, istnieje 10% szans, że ona to 
przeżyje. Jeśli to przeżyje, nie wyjdzie z sali operacyjnej 
następnego ranka”, wspomina Bud. „Ja powiedziałem: 
Wiesz, to są wielkie fakty, ale Jezus Chrystus uzdrowił 
ją 2 000 lat temu. Będzie znia dobrze”.

Bud pamiętał o tym, co powiedział Andrew w jednym 
ze swoich nauczań – to jak zaczynasz bitwę, zwykle 
oznacza jak ją skończysz. Po operacji i spędzeniu sześciu 

wyczerpujących tygodni w szpitalu, Bud zabrał Ginę do domu 
, zrobił coś, co według lekarzy było niemożliwe. Ale z Bogiem 
wszystko jest możliwe!

Moc świadectwa jest prawdziwa! Kiedy doświadczasz wiary 
kogoś innego, mówię ci, to jest zaraźliwe. Te historie są tylko 
wierzchołkiem góry lodowej. Możesz obejrzeć te historie 
i wiele innych w całości w  Podróżach do uzdrowienia (Healing 
Journeys), w sześciu częściach na płytach DVD, które oferuję 
jako część pakietu Bóg chce, żebyś był zdrowy.

Pakiet Bóg chce, żebyś był zdrowy zawiera sześć płyt DVD 
Podróży do uzdrowienia, USB z ponad trzydziestoma 
ośmioma godzinami mojego nauczania o uzdrowieniu, 
broszurę Wprowadzenie do Bóg chce, zebyś był zdrowy, serię 
nauczań Bóg chce, żebyś był zdrowy na płycie CD, książkę 
i podręcznik. Wartość tych materiałów to ponad $300, ale 
możesz je otrzyma w pakiecie za $150 (oferta dostępna w 
języku angielskim). Aby złożyć zamówienie zadzwoń pod 
numer: 719-635-1111, odwiedź naszą stronę: www.awmi.
net lub wypełni załączony formularz i odeślij go do nas.

Bez ciebie nie moglibyśmy robić tego, do czego powołał nas 
Pan. Dziękujemy ci, że dołączyłeś do mnie i Jamie. Jesteś 
błogosławieństwem!

Kochamy cię,

Boży Plan dla zdrowia 
na całe życie

Bóg chce, żebyś był zdrowy
Czy Bóg naprawdę może mnie uzdrowić? Nie musisz 
się więcej nad tym zastanawiać. Twoje zdrowie 
jest Bożym planem i ma trwać całe życie. W tych 
książkach Andrew dzieli się Słowem i prawdziwymi 
świadectwami uzdrowienia, abyś mógł odkryć Boże 
serce do tego, aby uczynić cię zdrowym. Oczekuj 
uwolnienia i przyjmij swój przełom już dziś.

DOSTĘPNE NA WWW.AWMPOLSKA.COM

FACEBOOK  Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska
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Czy kiedykolwiek czułeś się nieadekwatny do Bożego 
powołania w twoim życiu? Czy Wróg kiedykolwiek szeptał 
ci do ucha, że tylko wszystko popsujesz? Będąc w samym 
środku strachu masz wybór, możesz ulec kłamstwom 
albo poddać się wierze. 

Absolwentka Charis Bible College Chicago, Jane Landato 
zmierzyła się z tym samym wyborem, kiedy została 
poproszona o objęcie stanowiska dyrektora w szkole, 
którą sama ukończyła. Służyła jako koordynator Charis 
Oswego, satelity kampusu w Chicago, ale zaczęła czuć 
powołanie od Boga do tego, aby zostać dyrektorem  
w Chicago.

„Przez następne dwa tygodnie próbowałam przekonać 
Boga, że wybrał niewłaściwą osobę”, wspomina Jane.  
„Po ludzku czułam, że brak mi kwalifikacji na to 
stanowisko. Moja umiejętność obsługi komputera była 
niewielka i nie wiedziałam nic o byciu dyrektorem”.

Jane kontynuuje: „Przyjęłam to stanowisko, kiedy 
w końcu uświadomiłam sobie, że Pan pyta mnie czy 
sądzę, że On mógłby to zrobić. Odpowiedziałam: Tak, 
Panie, wiem, że Ty możesz. On odpowiedział: W takim 
razie pozwól mi zrobić to przez ciebie. Byłam pokorna  
i płakałam na samą myśl, że to wszystko przydarza się mi. 
Jestem bardzo wdzięczna i błogosławiona tym, że będąc 
na takim stanowisku mogę służyć Bożym ludziom”.

Jane ochoczo deklaruje, że teraz ma najlepszą pracę na 
świecie. Jest na stanowisku, na którym widzi przemiany 
zachodzące w życiu studentów, obserwuje jak wzrastają 
i odnajdują wolność od złego myślenia i religijnych 
tradycji.

Ta właściwa osoba
I pomyśleć, że Jane mogła to wszystko przegapić, gdyby 
pozwoliła, aby jej lęki ją sparaliżowały. Jednak ona 
pokonała uczucie braku kwalifikacji pozwalając Duchowi 
Świętemu działać przez nią i robiąc kroki wiary każdego 
dnia.

Studenci również stawiają kroki wiary dla samych siebie  
i oglądają niesamowite efekty. „Dwoje studentów zrobiło 
krok wiary zapisując się do Charis”, tłumaczy Jane. 
„Patrząc po ludzku, nie mieli pieniędzy, aby uczęszczać  
do szkoły, ale poczuli, że Bóg chce, aby tu byli. Bóg 
przemówił do dwóch innych studentów, którzy 
anonimowo opłacili całe czesne za ich pierwszy rok. Byli 
we właściwym miejscu i we właściwym czasie!”.

Nie pozwól, aby Wróg paraliżował cię na twojej drodze. 
Co jeśli jesteś właściwą osobą do zadania, o które prosi 
cię Bóg? Jakiego wyboru dokonasz?

„Z Bogiem wszystko jest możliwe”, podsumowuje Jane. 
„On może otworzyć drzwi, które z naszego punktu 
widzenia są nie do otwarcia. Do każdego, kto czuje się 
nieadekwatny powiedziałabym, aby wyszedł z łodzi  
i zaufał Mu. Nie będziesz zawiedziony”.

To nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony partnerów 
Charis Bible College World Outreach. Jeśli jesteś 
jednym z naszych partnerów, dziękujemy ci! Aby 
podarować specjalną darowiznę Charis World Outreach  
lub zostać naszym partnerem, wejdź na stronę  
www.iamworldoutreach.com. Razem zmieniamy świat!

WORLD
OUTREACH
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LIST DO RZYMIAN 4:8

Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu.

Greckie słowo przetłumaczone w tym wersecie jako „nie” oznacza 
„podwójne zaprzeczenie, silne wyrażenie negacji” (słownik Vine’s 
Expository). To najdosadniejszy możliwy sposób na stwierdzenie, że 
grzechy nie będą trzymane przeciwko tym, którzy przyjęli przebaczenie.

Większość Chrześcijan uważa, że grzechy, które popełnili przed wyznaniem 
wiary w Chrystusa zostały im przebaczone przy zbawieniu, ale każdy 
grzech popełniony po tym czasie nie jest im przebaczony, dopóki się nie 
opamiętają i nie poproszą o przebaczenie. Ale to nie jest prawdą.

Wszystkie nasze grzechy – przeszłe, teraźniejsze i przyszłe – zostały 
przebaczone w jednej ofierze Jezusa (List do Hebrajczyków 10:10 i 14). 
W takim razie, jeśli Bóg nie może przebaczyć grzechów z przyszłości, nikt 
z nas nie może być zbawiony, ponieważ Jezus zmarł raz, blisko 2 000 lat 
temu, zanim popełniliśmy jakikolwiek grzech. Wszystkie nasze grzechy 
zostały przebaczone.

W takim razie skąd 1 List Jana 1:9?
Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, 
aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.

Nie jest tutaj mowa o wiecznym zbawieniu naszego ducha, ale raczej o 
zbawieniu naszej duszy (List Jakuba 1:21 i 1 List Piotra 1:9). To nasz duch 
narodził się na nowo przy zbawieniu i grzech nigdy nie będzie poczytany 
naszemu narodzonemu na nowo duchowi.

Jednak, kiedy grzeszymy diabeł ma legalne prawo wnieść różne formy śmierci 
do naszej sfery duszewnej (List do Rzymian 6:16). Jak mamy pozbyć się diabła, 
kiedy już dostał się do środka? Wyznajemy grzech, a Bóg wnosi do naszej 
duszewnej rzeczywistości przebaczenie, które już mamy w naszej duchowej 
rzeczywistości, a diabeł nie ma prawa by zostać.

Gdybyśmy musieli wyznać każdy grzech popełniony po nowo narodzeniu, 
aby zachować nasze zbawienie, nikt z nas nie byłby w stanie tego zrobić. Co 
jeśli zapomnimy wyznać jakiś grzech? To z powrotem kładzie na nas ciężar 
zbawienia.

Musimy pamiętać, że nasz duch jest czysty i prawy (List do Efezjan 4:24, List 
do Hebrajczyków 12:23 i 1 List Jana 4:17) i nie zmieni się na skutek naszych 
uczynków.

Żyjąc pobożnie
Przebaczone na zawsze

(Fragment z komentarza Andrew „Living Commentary”) 

Jednym z najważniejszych kluczy do życia 
chrześcijańskim życiem jest znajomość 
Słowa i jego obietnic. Mój „Living 
Commentary” może ci pomóc, kiedy 
będziesz się uczył i wzrastał. Zdobądźgo 
już dziś na: www.awmi.net/store/living-
commentary.

Copyright © 2018  Centrum Chrześcijańskie “Życie Sozo” / Andrew Wommack Ministries Polska


