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Nie tak dawno temu, Pan obudził mnie zaskakującym 
pytaniem: „Kto ci powiedział, że jesteś nagi?” To 
zdecydowanie zdobyło moją uwagę! Troszkę później 
zobaczysz, dokąd Bóg zmierzał z tym pytaniem. 
Najpierw spójrzmy do Księgi Rodzaju 2:16-17:

I rozkazał Pan Bóg człowiekowi: Możesz 
jeść do woli z każdego drzewa ogrodu; Ale z 
drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, 
bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno 
umrzesz.

Kiedy Adam i Ewa zjedli owoc, doświadczyli dwóch 
śmierci: duchowej i fizycznej. Natychmiast zostali  
duchowo oddzieleni od Boga i tym właśnie jest 
śmierć duchowa. Ostatecznie umarli także fizycznie, 
co było rezultatem śmierci duchowej, która miała 
miejsce w chwili, kiedy zjedli owoc.

Pomimo że wielu ludzi patrzy na rzeczy tylko  
z fizycznego, naturalnego punktu widzenia, śmierć 
nie jest tylko fizyczna. Depresja, strach, zniechęcenie 
i wstyd są różnymi rodzajami śmierci, która ma 
duchowe korzenie.

Kiedy Adam i Ewa zjedli owoc, pierwszą rzeczą jaka 
się wydarzyła, było to, że uświadomili sobie, że byli 
nadzy. Następnie zawstydzili się i ukryli się przed 
Panem.

I otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że 
są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili 
sobie przepaski …. I Adam, i jego żona ukryli 
się przed obliczem Pana Boga wśród drzew 
ogrodu. 

Księga Rodzaju 3:7-8

Strach i wstyd są częścią umierania. Jeśli żyjemy we 
wstydzie, jeśli mamy niepewności w naszym życiu, 
jeśli jesteśmy bojaźliwi –  jest to częścią śmierci. 

Problemem jest duchowe oddzielenie od Boga a te 
rzeczy są po prostu tego skutkiem. 

Oto co dzieje się dalej (Księga Rodzaju 3:9-11):

I Pan Bóg zawołał na Adama, i zapytał go: 
Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem 
twój głos w ogrodzie i zląkłem się, gdyż 
jestem nagi, i ukryłem się. Bóg zapytał: Kto 
ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z 
drzewa, z którego zakazałem ci jeść?

Tutaj wracam do tego, że Pan obudził mnie tym 
samym pytaniem, które zadał Adamowi w Księdze 
Rodzaju 3:11: „Kto ci powiedział, że jesteś nagi?”. 
Pomyśl o tym przez moment. Kto ci powiedział, że 
jesteś nagi? Tu nie chodzi o nie noszenie odzieży. 
Kto ci powiedział, że masz się bać i wstydzić? „Kto 
ci powiedział, że jesteś nagi?” Skąd przyszło to 
poznanie?

Nie ma biblijnego dowodu, że Szatan powiedział 
Adamowi i Ewie, że są nadzy. I od momentu, kiedy 
Bóg zadał im pytanie : „Kto ci powiedział, że jesteś 
nagi?” (Księga Rodzaju 3:11), oczywiste jest, że 
On także im tego nie powiedział. Więc skąd oni 
wiedzieli, że są nadzy? Skąd wiedzieli, że mają się 
ukryć przed Bogiem? Adam i Ewa nigdy wcześniej 
nie doświadczyli kary. W całym ich istnieniu nie było 
żadnego odrzucenia czy wstydu. Więc skąd wzięli to 
poznanie?

Boże pytanie do Adama i Ewy w Księdze Rodzaju 3:11 
daje nam odpowiedź :

Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? 
(Pogrubienie dodane)

Kiedy Adam i Ewa zjedli z Drzewa Poznania Dobra 
i Zła, intuicyjnie i automatycznie rozpoznali swoją 
nagość, swój grzech i porażkę. Natychmiast  przyszedł 
strach i wstyd.

KTO CI POWIEDZIAŁ, 
ŻE JESTEŚ NAGI?
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Nowe nauczanie dostępne na :
w w w . a w m p o l s k a . c o m

Nazwa tego drzewa opisuje to, czym jest sumienie. 
Słownik American Heritage Dictionary definiuje sumienie 
jako „świadomość moralności odnośnie czyjegoś 
zachowania; poczucie tego, co jest właściwe i niewłaściwe, 
które nakłania osobę do postępowania moralnie”. Wierzę, 
że kiedy Adam i Ewa zjedli z tego drzewa, otrzymali 
sumienie. A razem z nimi cała  reszta ludzkości.

Jaki jest owoc posiadania sumienia? Pierwszy owoc 
możemy znaleźć w Księdze Rodzaju 3:7:

I otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. 
Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.

Posiadanie sumienia uczyniło Adama i Ewę  
samoświadomymi przez co skupiali swoją uwagę na 
sobie samych. Skupili się na samych sobie i przyszedł  
wstyd. Wcześniej nie mieli żadnego wstydu,  ale nagle ich 
sumienie przyniosło wstyd i strach przed karą.

To są rzeczy, których Bóg nigdy nie chciał, abyśmy mieli. 
On nigdy nie chciał, abyśmy się bali. Nie stworzył nas dla 
odrzucenia; On stworzył nas do relacji. Jego zamiarem 
nie było, abyśmy mieli sumienie, ale po tym jak Adam  
i Ewa zgrzeszyli, stało się to konieczne. Dla tych, którzy 
są zgubieni,  sumienie jest niezbędne, ponieważ  ono 
sprawia, że są świadomi grzechu oraz wskazuje im 
potrzebę przyjęcia przebaczenia.

Powodem, dla którego Bóg dał nam Prawo było tak 
naprawdę wzbudzenie naszego sumienia. Wbrew temu, 
co niektórzy ludzie myślą, Prawo nie było dane po to, aby 
nas uwolnić. Było dane po to, aby nas potępić i przywrócić 
nam potrzebę Boga.

Odkąd każda osoba po Adamie i Ewie urodziła  się  
z sumieniem, stało się ono częścią życia każdego człowieka. 

Niestety, wielu wierzących nie rozumie, jak sobie radzić  
z sumieniem. Pozwalają swojemu sumieniu potępiać ich 
i trzymać w ciągłym stanie braku poczucia wartości, 
grzechu i nieprzebaczenia. Ale dobra wiadomość jest 
taka, że nie musimy żyć w ten sposób. Możemy nauczyć 
się jak radzić sobie z naszym sumieniem i żyć w wolności 
od potępienia.

Mógłbym jeszcze wiele o tym mówić, ale nie mam na to tu 
miejsca. Moja najnowsza książka „Who told you that you 
were naked?” rozwija kwestię sumienia i nauczy cię jak 
żyć w wolności od świadomości grzechu. Pomaga również 
zapewnić twoje serce o Bożej miłości dla ciebie i o tym, 
że jesteś sprawiedliwy przed Nim. Jestem tym naprawdę 
podekscytowany. Zachęcam, abyś zdobył egzemplarz dla 
siebie. Możesz go zamówić wchodząc na naszą stronę 
awmi.net, lub dzwoniąc na Helpline.

Kiedy zanurzysz się w mocy Ducha Świętego i staniesz  
w miejscu, gdzie twoje serce już cię nie będzie potępiać, 
zobaczysz Boże błogosławieństwa manifestujące się  
w twoim życiu. Nic cię nie zatrzymuje poza Tobą! 

Kochamy cię!

FACEBOOK  Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska

Jeśli się nie „przygotowujesz”, wtedy planujesz „naprawę”.  
Chrześcijanie często znajdują się w miejscu,  
w którym muszą się pozbierać po niespodzie-
wanych życiowych burzach. Jednak nie musi tak 
być. Dawid był człowiekiem według Bożego serca  
(1 Sm 13 :14) i wcześniej przygotował swoje serce na prze-
ciwności. W rezultacie tego było ono niewzruszenie sku-
pione na Bogu, bez względu na to, z czym się miał zmierzyć. 
Posłuchaj, jak Andrew wyjaśnia, że pokora i wyobraźnia 
mogą pomóc ci przygotować twoje serce. Wtedy ty, tak jak 
Dawid, możesz skupić swoje serce na Bogu, przez co nie-
uniknione burze nie przyniosą swojego efektu.
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Budynki stają się częścią naszej historii i kiedy je 
opuszczamy, część nas zostaje z nimi. Znak „Na sprzedaż” 
na zewnątrz naszego biura na Elkton Drive pokazuje 
koniec rozdziału w historii Andrew Wommack Ministries.

Z końcem 2001 roku Andrew uświadomił sobie, że 
potrzebuje nowego budynku, aby pomieścić rozrastającą 
się służbę. Kiedy Andrew i Jamie szukali nowej posiadłości, 
przedstawiono im możliwość zakupu budynku na Elkton. 
Pomimo że budynek miał tylko 1000 m2 gotowego 
miejsca na biura, a reszta była po prostu magazynem, 
Andrew zobaczył wielki potencjał w tym miejscu. Zakup 
tego miejsca był czymś więcej niż tylko transakcją. To był 
krok wiary.

W Biblii, jedna z przypowieści mówi o mężczyźnie, który 
zasadził maleńkie ziarno gorczycy na swoim polu. Kiedy 
ono urosło, stało się tak wielkim drzewem, że ptaki wiły 
gniazda w jego gałęziach (Ewangelia Mateusza 13:31-
32). Budynek na Elkton był jak to drzewo. Na początku 
niewielki, ale urósł i stał się wspaniałym domem dla 
służby.

W listopadzie 2004 roku, służba przeprowadziła się do 
budynku na Elkton. Ostatecznie odnowiono ostatnie 
1000 m2 magazynu, który został przeznaczony na rozwój 
działu odpowiedzialnego za telewizję, dodatkowe 
100 miejsc dla centrum telefonicznego, stanowiska 
komputerowe oraz cztery nowe sale wykładowe.  
W tamtym czasie dla służby był to główny projekt, ale 
wiara Andrew nie była jedyną wiarą, która działa, aby 
uczynić wizję rzeczywistością. Partnerzy i przyjaciele 
Andrew Wommack Ministries zasiali swoje gorczycowe 
ziarenka wiary i dali ponad trzy miliony dolarów, aby 
ukończyć przebudowę bez żadnych kredytów.

Wyprowadzka z budynku przy ul. Elkton
Odnowiony budynek zapewnił miejsce dla Charis 
Bible College które było potrzebne na tamten czas. 
W czasach Elkton został stworzony program dla 
trzeciego roku. Był to program, który miał pomóc 
absolwentom zdobyć praktyczne instrukcje w obszarze 
ich służby. Charis stworzył także program online, który 
był dobrą alternatywą dla istniejącego programu 
korespondencyjnego. Zaoferowano nowe warsztaty  
z biznesu, mediów, służby, misji oraz sztuki uwielbienia. 
W niedługim czasie rozpoczęła się Szkoła Uzdrowienia, 
dając nową możliwość, aby uczyć się więcej o Bożym 
uzdrowieniu w atmosferze wiary i miłości.

Każdy cal tego budynku został wykorzystany. Pastor 
Lawson Perdue przeprowadził się do Colorado Springs 
wiedząc, że Bóg chce, aby założył kościół, który będzie 
nauczał łaski, wiary i sprawiedliwości. Kiedy szukał 
miejsca dla jego młodego zgromadzenia, Andrew 
otworzył drzwi budynku na Elkton i przywitał nowy 
kościół Lawsona, kościół Charis Christian Center. Pastor 
Lawson organizował tam spotkania od października 
2004 roku do 2010 roku, kiedy to ukończył odnawianie 
własnego budynku kościoła.

Jeśli ściany tego budynku mogły by mówić, mówiłby o 
cudach, chwale, która sięgała nieba, nawiedzeniach 
anielskich i wielkim zwycięstwie nad wrogiem. Teraz 
przyszedł czas dla służby, aby przeprowadzić się do 
naszego wymarzonego domu w Woodland Park. Ale 
nigdy nie zapomnimy o drzewie, które umożliwiło nam 
zagnieździć się w jego gałęziach, dając nam przestrzeń 
do wzrostu i przygotowało nas na przyszłość.

Dziękujemy, że jesteście częścią naszej historii i patrzymy 
w przód, aby iść razem z wami w przyszłość!
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JUŻ W GRUDNIU
NOWA KSIĄŻKA ANDREW 

DOSKONAŁY PREZENT

Ta książka to rozmyślania 
na każdy dzień roku, które  

poruszają niektóre nauki oraz  
czyny Jezusa zapisane w Ewange-
liach. Idąc codziennie przez Ewan-
gelie odbierzesz świeże objawienie 
oraz nową miłość do Pana. Każde  
rozważanie zawiera praktyczne  
zastosowanie nauczania Jezusa, 
które ma ci pomóc chodzić w tych 
wspaniałych prawdach każdego 
dnia.


