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Jezus na zawsze zmienił sposób, w jaki Bóg odnosił 
się do ludzkości. Tak, w Piśmie Świętym znajdziemy 
przykłady katastroficznego sądu Bożego nad 
grzechem, ale Jego największy sąd odbył się wtedy, 
kiedy Bóg złożył cały Swój gniew za nasz grzech na 
Jezusie. To na zawsze zaspokoiło Boży gniew. Od 
tamtej chwili Bóg nie osądzał naszych grzechów  
(II List do Koryntian 5:19). Bóg nie jest na nas zły. 
On nawet nie ma złego nastroju.

Spójrz na radość aniołów z powodu narodzin 
Jezusa w Betlejem:

I zaraz z aniołem przybyło mnóstwo wojsk 
niebieskich chwalących Boga i mówiących: 
Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi 
pokój, wobec ludzi dobra wola. 

Ewangelia Łukasza 2:13-14

Prawdopodobnie znasz ten fragment Pisma, ale 
mimo to jego przesłanie jest często niewłaściwie 
rozumiane. Niektóre tłumaczenia Pisma Świętego 
po prostu podają, że aniołowie ogłaszali „dobrą 
wolę pośród ludzi” lub „pokój ludziom dobrej woli”. 
W związku z tym interpretuje się ten fragment 
tak, jakoby Jezus miał przynieść na ziemię pokój 
pośród ludzi. Jednak nie za to aniołowie oddawali 
tutaj Bogu chwałę. Gdyby te interpretacje były 
prawdziwe, wtedy Jezus zaprzeczyłby im własnymi 
słowami, które są zapisane w Ewangelii Mateusza. 
On powiedział:

Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść 
pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść 
pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić 
syna z jego ojcem i córkę z jej matką, 
a synową z teściową. I nieprzyjaciółmi 
człowieka będą jego domownicy. 

Ewangelia Mateusza 10:34-36

Sam Jezus powiedział, że nie został posłany po to, 
aby przynieść pokój na ziemi między ludźmi. Pokój,  
za który aniołowie wychwalali Boga (Ewangelia 
Łukasza 2:13-14) to pokój pomiędzy Bogiem  
a człowiekiem. Aniołowie ogłaszali koniec Bożej 
wojny przeciwko grzechowi. Teraz panuje pokój 
pomiędzy Bogiem a człowiekiem.

Zanim przyszedł Jezus, na człowieku ciążył Boży gniew 
za ludzkie grzechy. To nie był pełny gniew. Nawet  
w Starym Testamencie widzimy Boże miłosierdzie  
i łaskę. Starotestamentowe Prawo było jednak służbą 
gniewu (List do Rzymian 4:15; II List do Koryntian 3:7, 9) 
i grzechy ludzi były zatrzymywane przeciwko nim. 
Dokładnie o tym mówi II List do Koryntian 5:19 i 21:

Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając 
świat z samym sobą, nie poczytując ludziom 
ich grzechów, i nam powierzył to słowo 
pojednania… On bowiem tego, który nie znał 
grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy  
w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

Słowo „pojednanie” dotyczy uczynienia pokoju. Bóg 
przestał pociągać nas do odpowiedzialności. Zamiast 
tego, przypisał wszystkie nasze grzechy Jezusowi, 
czyniąc Go odpowiedzialnym za nasze grzechy. Jezus 
stał się tym, kim my byliśmy, żebyśmy mogli stać 
się tym, kim On był – sprawiedliwością Boga.

Jezus był tak jakby piorunochronem, który ściągnął 
cały gniew Boga na Siebie (Ewangelia Jana 12:32). On 
nie tylko poniósł nasze grzechy; On w rzeczywistości 
stał się grzechem (II List do Koryntian 5:21). Grzech 
już więcej nie jest problemem dla Boga. To Kościół 
zrobił z niego wielki problem. Żaden twój grzech, 
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przeszły, teraźniejszy czy nawet przyszły nie może oddzielić 
cię od Boga. Jedyni ludzie, którzy pójdą do piekła to ci, 
którzy odepchnęli i odrzucili Jego niewypowiedziany dar. 
Nie będziesz w niebie odpowiadał za swój grzech; Jezus 
już za niego odpowiedział. Odpowiesz tylko za przyjęcie 
lub odrzucenie Jezusa.

Możesz w tej chwili pomyśleć: Dajesz ludziom zezwolenie 
na grzeszenie. Kiedy ostatnio sprawdzałem, grzeszenie 
wychodzi ludziom całkiem nieźle, nawet bez zezwolenia. 
To, co mówię, nie uwolni cię do grzechu; to uwolni cię 
od potępienia i poczucia winy, które przychodzą kiedy 
faktycznie zgrzeszysz.

Możesz też powiedzieć: Jeżeli Bóg nie sądzi mnie za 
grzech, to po co żyć w świętości? To dobre pytanie i aby na 
nie odpowiedzieć przeczytaj, co napisał Paweł w swoim 
Liście do Rzymian:

Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako 
słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, 
tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, 
bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości? 

List do Rzymian 6:16

Jeśli poddajesz się szatanowi poprzez grzech, otwierasz 
mu drzwi, aby niszczył twoje życie chorobą, biedą, 
problemami w relacjach, problemami emocjonalnymi 
i wieloma innymi rzeczami. To nie będzie wynikało  
z tego, że Bóg chce cię dopaść; On cię kocha. Będzie 
tak, ponieważ grzech daje szatanowi dostęp do twojego 
życia. Dlatego trwanie w grzechu jest po prostu głupotą  
(List do Rzymian 6:1-2).

Mam o wiele więcej do powiedzenia w tym temacie, czym 
chcę się z tobą podzielić. Zachęcam cię, żebyś sięgnął po 
moje nauczanie pt.: Wojna się skończyła. Znajdziesz je  
w formie książki lub nauczania wideo z polskim lektorem 
na stronie internetowej www.awmpolska.com. 

Wiesz, ja zawsze mówię o tym, żeby zmienić sposób 
w jaki świat postrzega Boga i czas Bożego Narodzenia 
to świetna okazja, aby ludzie mogli usłyszeć przesłanie 
Ewangelii. Większość ludzi w grudniu jest bardziej otwarta 
na Boga niż w innym czasie roku. Wielu z nich nigdy nie 
zetknie się z moją służbą bez czyjejś pomocy. Być może 
masz znajomych lub członków rodziny, którzy pasują do 
tej kategorii. Kiedy więc przyjmiesz to przesłanie, możesz 
skorzystać z okresu Bożonarodzeniowego i podzielić się 
nim z innymi. Zdobądź to nauczanie dla siebie jak i na 
prezent dla kogoś. Możesz być zaskoczony, jak bardzo te 
osoby czekają, by usłyszeć Dobrą Wiadomość!

Kochamy cię,

“Wojna się skończyła” to książka oraz cykl 
nauczań wideo Andrew Wommacka, w których 
zgłębia dzieło Bożego uwolnienia nas od 
grzechów i kary, która była z nim związana. 
Zrozumienie, że Bóg nie jest na nas zły, ani nawet 
nie jest w złym nastroju, że nas kocha uwolni cię.
To przesłanie może przynieść przełom w twojej 
relacji z Bogiem.

Wojna się skończyła Dostępne na awmpolska.com
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Czy zaskoczyłoby cię to, że język chiński jest najbardziej 
powszechnym językiem na świecie? Około 1,2 miliarda 
ludzi – około jedna osoba na sześć – mówi którąś odmianą 
chińskiego jako głównym językiem. Co więc robi służba 
Andrew Wommack Ministries, aby zanieść Ewangelię łaski 
tym, których ojczystym językiem jest chiński?

Wysiłki z tym związane zaczęły się w 2012 roku, kiedy to 
absolwent Charis Bible College Colorado założył filię szkoły 
Charis Bible College w Hongkongu. Ze względu na to, że 
program szkoły Charis nie został jeszcze przetłumaczony na 
chiński, szkoła w Hongkongu ruszyła z programem tylko w 
języku angielskim. Ale dwa lata później, w 2014 roku, absolwent 
trzeciego roku Charis Colorado, profilu Szkoła Służby, Cindy 
Paerson objęła stanowisko dyrektora szkoły, wnosząc  
z sobą serce dla Azji oraz dwunastoletnie doświadczenie 
profesjonalnej pracy w Chinach. Znając chiński i mówiąc po 
chińsku nawiązała kontakty w rejonie Hongkongu i rozpoczęła 
pracę tłumaczenia materiałów Andrew oraz szkoły Charis na 
tradycyjny oraz uproszczony język chiński.

Od tego czasu, po czterech latach, z pomocą pięciu tłumaczy, 
dwóch osób prowadzących korektę oraz firmy z Hongkongu, 
która podkłada napisy do lekcji wideo szkoły Charis, wiele 
zostało dokonane. Przetłumaczono sześć książek Andrew, 
cały Kurs Biblijny Udzniostwo – 48 lekcji (ang. Discipeship 
Ewangelism, w skrócie DE), osiem odcinków Podróże do 
uzdrowienia, wiele artykułów i innych projektów. Dzięki 
szczodrości lokalnego kościoła w Hongkongu, tłumaczeniu 

poddano także odcinki wideo kursu Uczniostwo. Dodatkowo, 
przetłumaczono już cały kurs pierwszego roku Charis  
i rozpoczęto pracę nad drugim rokiem.

Bezpośrednim rezultatem kampanii związanej z tłumaczeniem 
jest to, że sprzedano tysiące książek Andrew w języku chińskim 
w Hongkongu, w południowowschodniej Azji, w USA oraz 
w innych częściach świata. Imponującym jest także sam efekt, 
jaki wywarła ta kampania na ilość studentów szkoły Charis  
w Hongkongu, która podskoczyła z 6 osób w 2014 roku do ponad 
300 obecnie. Ponad 90 procent studentów to chińskojęzyczni 
studenci korespondencyjni pochodzący z krajów takich jak 
Malezja, Singapur, Taiwan czy USA. A ponieważ niektórym 
studentom korespondencyjnym postawiono wymaganie, 
że mają przejść przez 24 lekcje kursu Uczniostwo oraz sami 
mają przeprowadzić 8 lekcji tego kursu z innymi, ziarno Słowa 
Bożego, które zmienia życie, sięga daleko poza studentów, 
dotykając serc chińskojęzycznych osób na całym świecie. 

Tak samo jak w innych językach, przesłanie Bożej miłości i łaski 
w języku chińskim uwalnia ludzi od legalizmu i tradycjonalizmu. 
Chińskojęzyczna studentka, „Debora”, tak często słuchała 
kursu „Pewny Fundament” po chińsku, że wyuczyła się go 
na pamięć. Teraz, z płonącym sercem do dzielenia się Bożą 
miłością i łaską, podróżuje i dzieli się nim z innymi. Przesłanie 
łaski dotyka także chińskojęzyczne kościoły. 

Tłumaczenie na język chiński: 
Jedziemy pełną parą
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Czwartego listopada 2014 roku Pan przemówił do mnie i powiedział: „Wzbudziłem cię po 
to, żebyś zmienił opinię ludzi o Mnie. Kiedy ich opinia o Mnie się zmieni, oni pójdą i zmienią 
świat”. Tak więc w zasadzie Pan powiedział mi w ten sposób, że to nie ja jestem tym, który 
zmieni świat. Ale kiedy ja będę zmieniał opinię ludzi o Nim, On ich do tego wzbudzi.

Ludzie pytają mnie o to, w jaki sposób tworzę swoje serie nauczań i co jest potrzebne, aby 
wytrwać w służbie przez 50 lat. Odpowiadam im, że moje nauczania są wynikiem wielu 
różnych rzeczy. Być może jednym z największych źródeł inspiracji dla moich nauczań są 
rozmowy, które odbywam z ludźmi, którym usługuję. To mi pomaga zobaczyć, czy zrozumieli 
to, co chciałem im przekazać, czy nie, albo czy właściwie je stosują. Naprawdę uważam, 
że posiadanie tak częstego kontaktu z ludźmi pomaga mi zmienić to, jak nauczam – nie 
zmieniam treści mojego przesłania, ale zmieniam jego opakowanie, aby ludzie mogli lepiej 
je przyjmować. To pomaga ludziom zobaczyć trwałą zmianę a nie przeżyć jedynie duchową 
łaskotkę danej chwili.

Moja odpowiedź na to, jak zdołałem wytrwać w służbie tak długo jest naprawdę prosta:  
po prostu nie rezygnuj. Zacznij i nie rezygnuj. W Liście do Galacjan 6:9 czytamy, że będziemy 
zbierać żniwo, jeśli nie ustaniemy. Ale w jaki sposób powstrzymać się od rezygnacji? Musisz 
mieć relację z Panem. Kiedy oglądam się wstecz na swoje życie widzę, że mogłem zrobić 
tysiące rzeczy inaczej i mógłbym wiele z nich wykonać o wiele łatwiej. Ale widzisz, miałem 
relację z Bogiem i to podtrzymywało mnie we wszystkim. Musisz patrzeć na Jezusa, Autora  
i Dokończyciela twojej wiary (List do Hebrajczyków 12:2). Nie możesz patrzeć na okoliczności. 
Nasza służba znajduje się teraz w miejscu, w którym spaliliśmy za sobą wszystkie mosty, tak 
że nie możemy zrezygnować. Siedzimy na drzewie na samym końcu gałęzi. Ale to właśnie na 
końcu gałęzi rośnie owoc.

Każdy krok, który Bóg dał do zrobienia zwiększył moją wiarę. Gdybym nie był wierny w 
tych krokach, nie byłbym w stanie robić tego, co robię dzisiaj. Jeśli próbujesz wierzyć Bogu  
w jakiejś kwestii, bez względu na to, czy wierzysz, że otrzymasz 1000 dolarów lub 1000 000 
– kwota nie ma znaczenia – musisz zrobić krok i zacząć ufać Bogu. Kiedy będziesz wierny  
w jednej dziedzinie, to tak, jakbyś podniósł poziom wody. Twoja wiara będzie wzrastać  
w miarę, jak będziesz ją zaprzęgał do pracy i zobaczysz jakiś rezultat. To jest zawsze wzrastająca 
wiara.

Nie wiem dokładnie jaką mam rolę albo jak ja pasuję do całości. Ja po prostu wiem, co Bóg 
kazał mi robić i to właśnie robię. To naprawdę mój jedyny cel: iść za Panem. I im więcej ludzi 
zrobi tak samo, możemy zmienić ten świat.

Pastor pewnego 
zgromadzenia, które spotyka 
się jednocześnie w wielu 
lokalizacjach w Azji wymaga 
od swoich 100 liderów, aby 
zanim zostaną wypromowani 
jako przywódcy, przeszli 
przez pierwszy rok szkoły 
Charis korespondencyjnie.

Dzięki temu, że wysiłki 
związane z tłumaczeniem 
idą pełną parą, Cindy, która 
jest także dyrektorem 
AWM w Hongkongu, 
mówi, że wizja dotarcia do 
chińskojęzycznych osób 
wykroczyła poza Azję:

„Mieliśmy wizję dla Azji, ale 
teraz mamy wizję dla świata. 
Na całym świecie jest tak 
wiele osób mówiących po 
chińsku – w Kanadzie,  
w Australii, w Anglii, a nawet 
w Teksasie. Musimy dotrzeć 
do nich z wiadomością, że 
mamy dla nich materiały  
w ich języku”.

Aby zdobyć darmowe 
nauczanie i materiały 
po chińsku, odwiedź 
naszą trójjęzyczną stronę 
internetową: cbchk.hk.

KAMIENIE MILOWE:
MOŻEMY ZMIENIĆ TEN ŚWIAT

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

Ciąg dalszy na następnej stronie 



NOWA KSIĄŻKA ANDREW 

DOSKONAŁa na PREZENT


