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WTEDY BĘDZIECIE 
MOIMI UCZNIAMI

DOSKONAŁOŚĆ:
Osiągnij szczyt!

ŚWIADECTWA:
Co mówią ludzie!

Prawda Ewangelii
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Wielu ludzi nie pozwala Biblii wejść w drogę temu, 
w co wierzą. Jeśli jesteś jak większość chrześcijan, 
to wierzysz w Jezusa, ale zaszufl adkowałeś swoją 
wiarę tak, że biblijne wierzenia tylko w niewielkim 
stopniu wpływają na inne obszary twojego życia. To 
zmaganie dotyczy także gorącego tematu – aborcji.

Wysławiam cię, bo zostałem stworzony 
w sposób zadziwiający i cudowny; przedziwne 
są twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo 
dobrze. Żadna moja kość nie była zakryta przed 
tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości 
i misternie złożony w głębiach ziemi. Twoje 
oczy widziały niedoskonały płód mego ciała; 
w twojej księdze są zapisane wszystkie moje 
członki i dni, w które były kształtowane, gdy 
jeszcze żadnego z nich nie było. 

Psalm 139:14-16

Ten fragment mówi, że Bóg znał nas już w łonach 
naszych matek. On widział nas jako osobę, jeszcze 
zanim zostaliśmy całkowicie ukształtowani, a przed 
naszymi narodzinami już miał plany dla naszego 
życia. Jeśli Biblia mówi tak o nienarodzonym 
człowieku, to jak chrześcijanie mogą twierdzić, 
że podążają za Jezusem i jednocześnie wierzą, 
że zakończenie/przerwanie nienarodzonego 
życia jest w porządku? To oznacza, że nie zostali 
nauczeni przestrzegania wszystkich rzeczy, 
o jakich mówi Pismo Święte.

Jezus nakazał:

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
chrzcząc jew imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, 
co wam przykazałem. 

Ewangelia Mateusza 28:19-20a

W zasadzie kościół nie czyni uczniami. Tak właściwie 
jego celem jest „Niech ludzie narodzą się na nowo 
i upewnijmy się, że idą do nieba. Reszta jakoś się uda”. 
Ten sposób funkcjonowania kościołów spowodował 
problemy, ponieważ ludzie nie są nauczani 

przestrzegania wszystkiego, co Jezus nakazał. Jest 
puste miejsce w społeczeństwie, gdzie chrześcijanie 
powinni zabrać głos. Kiedy chodzi o społeczne 
i moralne kwes  e, wielu chrześcijan milczy a nawet 
przeciwstawia się temu, co mówi Biblia. Oni wyznają 
wiarę w Pana, ale nie są uczniami. To może brzmieć 
dla ciebie szokująco, ale popatrz na to, jak Jezus 
odpowiadał ludziom, którzy pokładali wiarę tylko 
w Nim.

Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy 
mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w 
moim słowie, będziecie prawdziwie moimi 
uczniami. 

Ewangelia Łukasza 8:31

Nie wystarczy zostać zbawionym, aby tylko nie pójść 
do piekła. Tu nie chodzi o polisę ubezpieczeniową. Jeśli 
zamierzasz być Jego uczniem, musisz trwać w słowie 
Jezusa. To powinien być cel każdego chrześcijanina! 
A jednak to zadziwiające, jak wielu ludzi tego nie 
rozumie. Uważają, że Biblia nie powinna wpływać 
na to, co myślą o ekonomii, kwes  ach rasowych, 
o małżeństwie czy o zdrowiu. Kiedy ktoś taki jak 
ja zabiera głos i mówi tak jak powinien, większość 
powie: „Zobacz, teraz się wtrącasz. Powinieneś 
pozostać przy głoszeniu Słowa i przestać wchodzić w 
politykę i problemy społeczne”. Ale ja głoszę Słowo! 
To nie ja dokonuję inwazji na arenie społeczno – 
politycznej. To te kwes  e naruszają to, co Biblia ma 
do powiedzenia. Słowo Boże zawiera instrukcje dla 
każdego obszaru naszego życia.

Jeśli my nie opowiemy się za tym, co mówi Biblia, 
niewierzący – którzy nie mają biblijnego spojrzenia 
na świat – będą tymi, którzy ustalą zasady, określą 
co możemy powiedzieć, a czego nie oraz co możemy 
robić, a czego nie. To już się dzieje i wielu chrześcijan 
po prostu to zaakceptowało. Odsunęli się od słów 
Jezusa. Nie wiedzą, co Słowo Boże mówi na temat 
tych wszystkich rzeczy.

Możesz kochać Boga i być liberalny w swoich 
poglądach społecznych, ale nie możesz kochać 
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Słowa Bożego i takim pozostać. Jesteś prawdziwie 
narodzony na nowo, kochasz Boga i zmierzasz 
do nieba, ale nadal trzymasz się poglądów, 
które są całkowicie przeciwne temu, co mówi 
Słowo Boże. Jest to spowodowane tym, że nie 
zostałeś nauczony „przestrzegania wszystkiego” 
(Ewangelia Mateusza 28:20). Jeśli masz być 
uczniem Jezusa, nie możesz przestrzegać tylko 
tego, co ci się podoba. Jeśli twoja postawa, twoja 
doktryna albo twój sposób patrzenia na świat nie 
zgadza się ze Słowem Bożym, to musisz to zmienić, 
zamiast zmieniać Słowo Boże. To jest wielkie!

Możesz być wierzącym jak ci, do których Jezus 
mówił w Ewangelii Jana 8, ale nadal nie trwać 
w Jego Słowie. Możesz trzymać się niebiblijnych 
poglądów odnośnie początku stworzenia, 
homoseksualizmu lub aborcji. „Amen” czy 
„O jej”? Nie mówię tego, aby cię potępić, ale musisz 
uświadomić sobie, że nie możesz ciągle tak robić 
i nadal nazywać siebie uczniem.

Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz jest niepewny tego 
o czym mówię, skorzystaj dzisiaj z mojej oferty 
Choose Life! Zawiera ona broszurę Observing All 
Things oraz Choose Life! Interviews and Tes  monies
na nośniku USB, które zawierają prawdziwe 
historie ludzi, którzy przetrwali aborcję. Nie będę 

próbował zmuszać cię do zmiany. Nie mogę tego 
zrobić. Tylko Duch Święty może przynieść zmianę w 
życiu człowieka, ale myślę, że to nauczanie naprawdę 
ci pomoże – a także społeczeństwu jako całości, więc 
zachęcam cię, abyś je zdobył. Możesz je zamówić 
przez stronę internetową awmi.net, dzwoniąc na 
Helpline pod numer 719-635-1111.

Dziękuję, że dołączyłeś do Jamie i mnie 
w rozprzestrzenianiu Bożej bezwarunkowej miłości 
i łaski w USA i na świecie. Życie jest ratowane przez 
Ewangelię, która ma moc by przemieniać.

Kochamy cię,

FACEBOOK  Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska
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Kiedy sezon świątecznej gorączki związanej z końcem 
roku jest już za nami, nowy rok jest wspaniałym czasem 
na umysłowy odpoczynek. Mimo to zwrot ‘postanowienia 
noworoczne’ wywołuje różne reakcje: ekscytację lub strach. 
Prawda jest taka, że większość ludzi nie trzyma się swoich 
postanowień noworocznych.

A gdyby tak zamiast robić nowe postanowienia noworoczne, 
uciec od statusu quo i zmienić swój styl życia, tak aby być 
doskonałym we wszystkim, co robisz?

Doskonały może być defi niowany jako „najwyższej lub dobrej 
jakości; rewelacyjny” (American Heritage Dic  onary).

Imiona takie jak Daniel, Józef i Rut są łatwo rozpoznawalne. 
Co mają ze sobą wspólnego? Dobrze odgadłeś: Ducha 
doskonałości! Nie samolubnych ambicji czy służenia na 
pokaz, ale prawdziwej miłości dla Boga. Oni byli całkowicie 
oddani Jemu we wszystkim, co robili, nie mając względu na 
swoje życie. Zobacz w jakim miejscu ich to postawiło:

A sam Daniel przewyższał tych książąt i satrapów, 
ponieważ był w nim nadzwyczajny duch, i król 
zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. 

Księga Daniela 6:3

Faraon zapytał więc swoje sługi: Czy znajdziemy 
człowieka mu podobnego, w którym jest Duch 
Boży? . . . […] Ty będziesz nad moim domem, a cały 
mój lud będzie postępować według rozkazu twoich 
ust. Tylko tronem będę większy od ciebie.

Księga Rodzaju 41:38, 40

Teraz więc, moja córko, nie bój się. Uczynię wszystko, 
co powiedziałaś, gdyż całe miasto mego ludu wie, 
że jesteś cnotliwą kobietą. 

Księga Rut 3:11

Doskonali ludzie – jak śmietanka – zawsze wypływają na 
wierzch! Świecą w każdym obszarze swojego życia, ponieważ 
Boży rodzaj miłości – doskonałość – nigdy nie zawodzi!

Niech motywacją dla doskonałego stylu życia będzie miłość 
do twojego niebiańskiego Ojca, który pragnie wszystkiego 
co najlepsze dla ciebie i zawsze szuka sposobów, aby cię 
pobłogosławić. Przyjmij ducha doskonałości, bo chcesz Mu 
się podobać, ponieważ jesteś Jego dzieckiem i masz Jego 
DNA. Bóg jest doskonały i On pragnie, abyśmy byli jak On. 
To właśnie dlatego stworzył nas na Swój obraz! 

Jeśli boisz się porażki i dlatego wahasz się, aby dokonać 
zmiany w twoim stylu życia, pamiętaj, że jest łaska dla 
nieuniknionej porażki. Bądź wytrwały.  
Bo sprawiedliwy upada siedem razy, jednak znowu powstaje 
[…]. (Księga Przysłów 24:16). 

Więc w tym roku podejmij wyzwanie i jako nowe 
postanowienie przyjmij styl życia, który gwarantuje życie 
pełne nagród. Nie zawiedziesz, dopóki nie zrezygnujesz. 
Masz Ducha doskonałości, Ducha Świętego, który ci 
pomaga. Czerp z tego, co już jest w tobie a sukces masz 
gwarantowany. 

Postanów żyć w doskonałości już dzisiaj i tak jak dziecko 
z niecierpliwością czeka na odpakowanie prezentu od 
swojego taty, tak ty zawsze będziesz podekscytowany, aby 
zobaczyć co twój niebiański Ojciec ma w zapasie dla ciebie!

Aby dogłębniej zbadać temat, zobacz nauczanie 
Andrew Excellence: How to Pursue an Excellent 
Spirit. Jest ono dostępne jako książka, seria 
CD, seria DVD oraz książka w języku angielskim 
i hiszpańskim. Aby zamówić już dzisiaj wejdź na stronę 
store.awmi.net lub zadzwoń na Helpine pod numerem 
719-635-1111!

DOSKONAŁOŚĆ:
Osiągnij szczyt!

Doskonały
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDoooooooooooooooooooooobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚrrrrreeeedddddnnnnniiii
SSSSłłłaaaaaabbbbbbyyyyyyy
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„Zmagałem się z depresją przez osiem lat po tym jak brałem lekarstwa, 
aby wyleczyć moczenie nocne. Straciłem swoje życie, ale tego roku 
w lutym, Pan poprowadził mnie do strony internetowej Andrew 
Wommack’a. Po wysłuchaniu nauczania Bóg chce, żebyś był zdrowy, 
zostawiając wiele religijnych brudów i pozwalając nauczaniu zapuścić 
korzenie w moim sercu, po trzech dniach zostałem uzdrowiony”.

D.K.   Nairobi

„Straciłem moich rodziców. Zostali 
zamordowani pięć lat temu. To 
mną wstrząsnęło i wywoływało 
depresję oraz ostre bóle żołądka 
przez następne cztery lata. Mój 
przyjaciel pokazał mi nauczania 
Andrew i dał mi książkę Życie 
w równowadze między łaską 
a wiarą. Przeszedłem intensywnie 
przez wszystkie jego nauczania jakie 
znalazłem w Internecie. Bóg uwolnił 
mnie z chronicznego bólu żołądka 
oraz łuszczycy na tle nerwowym. 
Teraz chodzę w pełnym zdrowiu. 
Przez Jego rany zostaliśmy, jesteśmy 
i będziemy uzdrowieni. Andrew jest 
wspaniałym błogosławieństwem 
dla mnie”. 

R.S.   Indie

„Osoba usługująca przez 
telefon pomodliła się ze 
mną tego ranka. Kiedy 
zadzwoniłem zmagałem się 
z bólem pleców, szyi, głowy 
i ramion, które były rezultatem 
urazu kręgosłupa szyjnego. 
Jeszcze zanim zaczęliśmy się 
modlić, ból pleców całkowicie 
odszedł. Po modlitwie, ból 
w moim ramieniu, który 
w skali od 1 do 10 był większy 
niż 10, zszedł do 3, a potem 
odszedł całkowicie, kiedy 
wymachiwałem ramionami 
w przód i w tył. Chwała Bogu! 
Ja deklaruję i ogłaszam, że 
ten ból i szok nigdy ponownie 
nie wrócą do mojego ciała 
w imieniu Jezusa”. 

B.M.   Virginia

ŚWIADECTWA:
Co mówią ludzie!

“Życie w równowadze między łaską a wiarą”

Łaska i wiara są często postrzegane jako siły 
przeciwne. Prawda jest taka, że łaska i wiara 
są niezbędnymi składnikami naszej wędrówki 
z Panem. Należy jednak podkreślić że 
wykluczenie jednego bądź drugiego składnika, 
albo brak równowagi między nimi utrudni 
otrzymywanie od Boga. Brak zrozumienia 
tego doprowadził do wielkiego zamieszania, 
frustracji i rozczarowania w Ciele Chrystusa.

“Bóg chce, żebyś był zdrowy”

W tej książce Andrew dzieli się prawdą o tym, 
co już zapewniły Boża bezwarunkowa miłość 
i łaska. Uzdrowienie jest dużą częścią tego 
zaopatrzenia. Andrew odpowiada na wiele 
powszechnych pytań, włącznie z cierniem 
w ciele Pawła, suwerennością Boga itp. 
Jeżeli ty albo ktoś, kogo znasz, potrzebuje 
uzdrowienia, to ta książka jest dla ciebie.

Jeśli chciałabyś, chciałbyś 
podzielić się z nami 

świadectwem tego jak nauczanie 
Andrew Wommacka wpłynęło na 

twoje życie, napisz:
awmpolska@zyciesozo.com
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