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Jednym z najczęściej zadawanych mi pytań jest: 
‘W jaki sposób przyjmuję od Boga?’. Ludzie 
zwykle dodają także „Modlę się, czytam Biblię, 
chodzę do kościoła i oddaję dziesięcinę. Robię 
wszystko, co nakazuje Biblia”. Te osoby nie 
zdają sobie sprawy z tego, że kiedy wykonują 
te wszystkie czynności, mówią mi właśnie o 
przyczynie dlaczego nie przyjmują od Boga: 
Oni myślą, że uczynki powinny zapracować  na 
coś u Boga. To jest niezrozumienie równowagi 
pomiędzy łaską a wiarą oraz relacji pomiędzy 
nimi.

Słowo łaska oznacza niezasłużoną, 
niezapracowaną przychylność. Dlatego łaska nie 
ma nic wspólnego z zapracowaniem sobie na 
coś u Boga. Łaska istniała zanim ty się pojawiłeś. 
Inaczej mówiąc, łaska jest Bożą częścią. Wiara 
jest defi niowana jako pozytywna odpowiedź na 
to, co Bóg już zapewnił przez łaskę. Innymi słowy, 
wiara jest twoją pozytywną odpowiedzią na 
Bożą łaskę lub wiara tylko przywłaszcza to, co 
Bóg już zapewnił dla ciebie. Dlatego wiara leży 
po twojej stronie.

Łaska i wiara pracują razem i muszą być 
zachowane w równowadze.

List do Efezjan 2:8-9 mówi:

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez 
wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 
Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Czasami czytamy fragment z Pisma, który jest tak 
znajomy, że nie zatrzymujemy się, aby pomyśleć 
o czym on tak naprawdę mówi. W tym wersecie 

jest powiedziana głęboka prawda. Jest tam mowa o tym, że 
jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, nie przez jedno albo 
przez drugie. Pomyśl o tym w ten sposób: Łaska jest tym co 
robi Bóg. Wiara jest tym co my robimy. Abyśmy mogli przyjąć 
zbawienie wymagana jest współpraca obu.

Zbawienie nie zależy tylko od łaski. Jeśli by tak było, to każda 
osoba byłaby zbawiona i szłaby do nieba, ponieważ Boża łaska 
jest taka sama wobec wszystkich (List do Tytusa 2:11). On 
już dał dar zbawienia każdemu przez Jezusa. To przez wiarę 
otrzymuje się to, co dokonało się 2 000 lat temu.

Większość z nas wierzy, że aby być zbawionym, musimy 
poprosić Boga o przebaczenie naszych grzechów, ale nie 
tego uczy Biblia. W 1 Liście Jana 2:2 jest napisane, że Jezus był 
przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale też za 
grzechy całego świata. Jezus nie umarł tylko za tych, o których 
wiedział, że Go przyjmą; On umarł za każdego grzesznika jaki 
kiedykolwiek żył na tej ziemi. On umarł jeszcze zanim ty czy ja 
popełniliśmy jakikolwiek grzech.

To jest radykalna prawda, która sprawia, że wyrzuconoby  
mnie z większości kościołów: Grzech nie jest problemem 
dla Boga! Pan nie czeka aż poprosimy Go o przebaczeniem 
naszych grzechów. Grzechy całego świata – przeszłe, 
teraźniejsze i przyszłe – już zostały przebaczone. Nawet taki 
człowiek jak Adolf Hitler miał łaskę, która go dosięgała! Jezus 
kochał Hitlera i zapłacił za jego grzechy tak samo  jak zapłacił 
za twoje i moje grzechy. Bóg nie ma względu na osobę ( List 
do Rzymian 2:11).

Bóg już wykonał swoja część;  teraz od ciebie zależy czy  
przyjmiesz  prawdę przez wiarę i uczynisz ją rzeczywistością 
w twoim życiu. Amen!

Boża łaska zapewniła nam nie tylko zbawienie, ale także 
zaspokojenie każdej potrzeby w twoim życiu. Zaopatrzenie 
nie jest oparte na tym czy czytasz wystarczająco dużo 

Życie w równowadze 
między łaską a wiarą



Biblii, modlisz się dość długo, chodzisz do 
kościoła czy nawet dajesz dziesięcinę. Zanim 
miałeś potrzebę fi nansową, Bóg zapewnił 
zaopatrzenie. Zanim zachorowałeś, Bóg przez 
łaskę zapewnił uzdrowienie dla ciebie ( 1 List 
Piotra 2:24). Zanim stałeś się zniechęcony, 
Bóg pobłogosławił cię wszelkim duchowym 
błogosławieństwem (List do Efezjan 1:3). Bóg 
przewidział każdą potrzebę jaką kiedykolwiek 
możesz mieć i zaspokoił ją przez Jezusa, zanim 
jeszcze pojawiłeś się na tym świecie. To jest 
łaska.

Przez ostatnie 2 000 lat Jezus nikogo nie 
zbawił, nie uzdrowił ani nie uwolnił. To, 
co Bóg zapewnił przez łaskę 2 000 lat temu 
teraz staje się rzeczywistością, kiedy jest 
połączone z wiarą. Wiara przywłaszcza to, co 
Bóg już zapewnił. Wiara nie porusza Boga. To 
nie On utknął. Wiara nie sprawia, że Bóg coś 
robi. Łaska i wiara pracują razem i naszym 
zadaniem jest przyjąć to, co Bóg już dokonał. 
Łaska musi być zrównoważona wiarą.

To nie prawda cię uwalnia; to prawda, którą 
znasz, uwalnia cię (Ewangelia Jana 8:32). 
A tą prawdą jest to, że musisz złożyć swoją 
wiarę w tym, co Bóg już dokonał, a nie w tym, 
co robisz. Bóg wykonał Swoją część dając 
Swojego Syna, Jezusa. Jego łaska zapewniła 
wszystko przez ofi arę Jezusa. To jest prawie 
zbyt dobre, żeby było prawdziwe, ponieważ 
nie możemy zrobić absolutnie nic, aby sobie 
na to zasłużyć i nie możemy zrobić nic, aby 
to stracić. Naszym zadaniem jest po prostu 

odpowiedzieć na Jego łaskę i przyjąć to, co zostało już dokonane.
Tak prosto jak to brzmi, wielu chrześcijan nie rozumie tego. Wielu kładzie 
nacisk na łaskę, a inni podkreślają wiarę. Ale tylko kilku podkreśla równowagę 
pomiędzy łaską a wiarą. To jest jak sód i chlorek. Wzięte osobno, zarówno sód 
jak i chlorek są trucizną i mogą cię zabić. Połączone razem stają się solą, która 
jest niezbędna do życia. Łaska bez twojej pozytywnej odpowiedzi opartej na 
wierze nie zbawi cię, a wiara, która nie jest odpowiedzią na Bożą łaskę ściągnie 
na ciebie potępienie. Ale jeśli złożysz swoją wiarę w tym, co Bóg już dla ciebie 
zrobił, będziesz miał zwycięstwo, które przezwycięża świat (1 List Jana 5:4).

To jest fundamentalne dla twojej relacji z Bogiem i to może być także przyczyną,  
dlaczego nie widzisz odpowiedzi na swoje modlitwy. Aby ci pomóc, zachęcam 
cię, aby skorzystał z pakietu „Życie w Równowadze między Łaską a Wiarą”. 
Zawiera on płyty CD oraz DVD, książkę w wersji papierowej i podręcznik. Aby 
zamówić ten pakiet, wejdź na stronę awmi.net/balance, lub zadzwoń na naszą 
infolinię pod numerem 719-635-1111.

Jesteś błogosławiony,

Życie w równowadze między łaską a wiarą

Łaska i wiara są często postrzegane jako przeciwstawne sobie Łaska i wiara są często postrzegane jako przeciwstawne sobie 
siły ale są niezbędnymi składnikami naszej drogi z Panem. siły ale są niezbędnymi składnikami naszej drogi z Panem. 
Jednakże podkreślanie jednego z wykluczeniem drugiego oraz Jednakże podkreślanie jednego z wykluczeniem drugiego oraz 
brak równowagi sprawią, że przyjmowanie od Boga będzie brak równowagi sprawią, że przyjmowanie od Boga będzie 
trudne. Brak zrozumienia zależności między łaską a wiarą trudne. Brak zrozumienia zależności między łaską a wiarą 
doprowadziło do wielkiego zamieszania, do frustracji i do doprowadziło do wielkiego zamieszania, do frustracji i do 
rozczarowania w Ciele Chrystusa.  rozczarowania w Ciele Chrystusa.  



Misją służby Andrew Wommack Ministries jest 
dotarcie z Ewangelią tak daleko i głęboko jak to 
tylko możliwe. Dążąc do „nauczania wszystkich 
narodów” (Ewangelia Mateusza 28:19), ciężko 
pracujemy tłumacząc przesłanie łaski oraz 
zanosząc je na cały świat. Ale tłumaczenie nie 
jest prostym zadaniem. Manager globalnego  
tłumaczenia i publikacji - Lesley Rowe -  przez 
trzy lata zbierała dane dotyczące wyłącznie 
tłumaczenia na języki obce. Jednak ludzie, 
do których dotarliśmy dzięki tłumaczeniom 
sprawiają, że to jest warte wysiłku. 

Aby chronić i zachować przesłanie Andrew, 
Lesley stworzyła system sprawdzający 
potencjalnych tłumaczy i korektorów tekstu. 
Mówi: „Stworzyliśmy zasady i procedury, 
aby chronić integralność przesłania Andrew 
oraz własność intelektualną, ponieważ 
kiedy następuje tłumaczenie na obcy język, 
technicznie jest to nowy podmiot prawny. To 
jest nowe dzieło”.

Lesley dodaje: „Obecnie angażujemy tłumaczy i 
korektorów tekstu, którzy są absolwenci Charis 
lub partnerami służby AWM. Wiedzą kim jest 
Andrew, znają jego styl nauczania, znają jego 
niuanse, a także znają przesłanie łaski. Poza 
tym, muszą  udowodnić swój poziom gramatyki 
języka angielskiego, jak i języka ojczystego. To 
są całkiem wysokie wymagania, ale okazują się 
skuteczne”. 

Używając tej strategii, Lesley utworzyła sieć 
tłumaczy i korektorów tekstu z solidnymi 

ŁASKA nie zna 
granic:

Nawet językowych

językowymi umiejętnościami i pasją dla Ewangelii. Jest to szczególnie ważne w 
odniesieniu do tłumaczenia kursu „Uczniostwo”.

Ten kurs uczy i kształtuje prawdziwych uczniów, zamiast tworzenia tylko 
nawróconych. Został przetłumaczony na wiele języków i umożliwia AWM 
potencjalnie dosięgnąć duży procent populacji na świecie. Kurs „Uczniostwo” 
używany jest w małych grupach, szkołach biblijnych, w uczniostwie indywidualnym, 
a nawet na seminariach. 

W 2014 roku „Uczniostwo” było przetłumaczone na język afrykanerski, 
holenderski, niemiecki, hindi, węgierski, indonezyjski, polski, rosyjski, hiszpański 
i słoweński. W ciągu ostatnich dwóch lat, na ciągle poszerzającej się liście, 
pojawiło się wiele nowych tłumaczeń kursu „Uczniostwo”, w tym na współczesny 
język arabski, uproszczony chiński (mandaryński), tradycyjny chiński (kantoński), 
francuski, włoski, brazylijski, portugalski, birmański, cztery ugandyjskie dialekty i 
suahili.Łącznie AWM posiada materiały w czterdziestu sześciu językach.

Tłumaczenie jest jednym z najlepszych sposobów, aby osiągnąć misję AWM. 
Razem z dwoma nadchodzącymi tłumaczeniami „Uczniostwa” (farsi i japoński), 
potencjalny zasięg jego tłumaczenia to 4.5 miliarda ludzi.

Patrząc w przyszłość na rok 2019 roku, planujemy siedem nowych tłumaczeń 
„Uczniostwa”: Język kannada, tamil, urdu, bułgarski, europejski portugalski, 
syngaleski i fi dżi. Lesley dzieli się: „Potencjał jest niesamowity, ale musimy to 
robić z wyczuciem i bez pośpiechu. Wszystko musi być zrobione z cierpliwością i 
doskonałością”.

Czy jesteś absolwentem Charis, który chce ponownie zasiać w służbę? Jeśli masz 
również wymagane doświadczenie w tłumaczeniu, proszę skontaktuj się z nami 
awmpolska@zyciesozo.com. Dołącz do rosnącej sieci ludzi, którzy pracują za 
kulisami, aby rozprzestrzeniać Ewangelię na cały świat – słowo po słowie.

FACEBOOK  Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska



1 List do Tymoteusza 1:14 
A łaska naszego Pana stała się bardzo obfi ta wraz z wiarą i miłością, która jest 
w Chrystusie Jezusie.

Zauważ, że wiara i miłość idą w parze z łaską, którą Bóg obdarzył Pawła. To odnosi 
się do tego, co powiedział w 1 Liście do Tymoteusza 1:12 kiedy zaznaczył, że Pan 
uznał go za wiernego.

Dziękuję więc temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, 
że uznał mnie za wiernego, przeznaczając mnie do posługi;

Bóg wierzył w Pawła i dał mu Swoją wiarę, aby mógł uwierzyć i żyć zwycięskim 
życiem. W Liście do Galacjan 2:20, Paweł mówi, że żył przez wiarę Syna Bożego, a 
nie wiarę w Syna Bożego. Nie sądzę, że złe jest powiedzenie, że pokładamy naszą 
wiarę w Synu Bożym, ale Paweł jasno mówi, że żyje przez wiarę Jezusa. 

Wielu wierzących nie zdaje sobie sprawy z tego, co mają, ponieważ ta wiara jest w 
ich nowo narodzonym duchu. Nie można jej zobaczyć używając cielesnych metod. 
Oni muszą zaufać objawieniu, jakie daje Boże duchowe lustro (Ewangelia Jana 6:63 
i List Jakuba 1:25). Nie ma braku wiary, jest tylko brak wiedzy (2 List Piotra 1:3).

Zauważ także, że łaska Jezusa, która była dana apostołowi Pawłowi, była o wiele 
obfi tsza. Czasownik huperpleonazo, który został przetłumaczony jako „o wiele obfi -
ciej”, został użyty tylko raz w Nowym Testamencie –  tutaj. To dosłownie oznacza „o 
wiele obfi ciej… nadmiar… posiadać w nadmiarze” (Thayer’s Greek-English Lexicon). 
Zatem, apostoł Paweł otrzymał Bożą łaskę w obfi tości razem z wiarą i miłością.

Pan nie tylko daje nam miłosierdzie, aby nas wybawić z konsekwencji naszych 
czynów. On także daje nam wiarę, aby przyjąć Bożą wspaniałą miłość do nas i 
wszystkie korzyści, które ta miłość zapewniła. Chwała Panu! 

(Wzięte z Andrew’s Living Commentary)

ŻYWE ROZWAŻANIA
Łaska w obfi tości

Każdego dnia, ludzie zmagający 
się z uzależnieniami, problemami 
fi nansowymi i zdrowotnymi  oraz 
duchowymi rozterkami dzwonią 
do Andrew Wommack Ministries, 
szukając słowa od Boga. Na szczęście, 
Pan jest gotowy, aby pomóc Swoim 
ludziom i po drugiej stronie telefonu 
jest gotowa armia Jego usługujących. 
Duch Święty instruuje ich odnośnie 
tego co mówić, aby wiedzieli jak 
zachęcić znużonego (Księga Izajasza 
50:4).

Kiedy Pan usługuje ludziom przez 
rozmowę za rozmową, ich wołanie 
o pomoc zamienia się we wdzięczność 
i chwałę dla Boga. Tak też stało się 
w przypadku kobiety z Dallas: „Nie 
jestem w stanie wyrazić wdzięczności 
tobie i twojemu zespołowi za to, że 
byliście tam i modliliście się razem 
ze mną w moim ponurym i ciężkim 
czasie wzrostu”.

Jednakże, nasi usługujący przez 
telefon nie są jedynymi bohaterami. 
Jest to możliwe dzięki wam, ludziom, 
którzy wierzą w to, co Bóg robi przez 
AWM i przyjmują Boże powołanie, 
aby kochać innych jak samych siebie. 
Pozdrawiamy was i dziękujemy za 
wasze wsparcie!

h  p://awmpolska.com/partnerzy-laski/

AWMPACT
Centrum Telefoniczne

(w USA i w Wielkiej  Brytanii)
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W zeszłym roku Andrew, Stephen Bransford (dyrektor AWM 
do spraw mediów) i mały zespół fi lmowy odbyli podróż do 
Wielkiej Brytanii, a następnie do Ugandy i Kenii. Przywieźli 
ze sobą niesamowite historie i świadectwa. Chcielibyśmy 
opowiedzieć wam każdy szczegół tego, co się tam wydarzyło, 
ale nie mamy na to miejsca. Oto krótka relacja z tego, co 
miało miejsce podczas tej podróży:

Po całonocnym locie z Londynu do Ugandy, Andrew 
został przywitany przez eskortę policyjną, która zabrała 
go do hotelu w Kampali, gdzie miał zaplanowany lunch 
z apostołem Grace Lubega.

Apostoł Grace jest młodym pastorem, który zbudował 
fenomenalną służbę w przeciągu tylko czterech lat. 
W każdą niedzielę jego kościół mieści entuzjastyczny 
tłum 7 000 ludzi, razem z transmisją na żywo sięgającą 
do 5 5000 ludzi wzdłuż wschodniej Afryki. Przez 
telewizję i Internet, stał się on uczniem Andrew 
Wommacka. Naucza tego samego przesłania łaski, 
które jest dostępne za darmo na stronie internetowej 
służby Andrew.

Przez noc, 350 członków kościoła apostoła Grace, 
pracowało nad przygotowaniami boiska do piłki nożnej 
w Kampali, które jest częścią Lugogo Sports Complex 
do Seminarium „Prawda Ewangelii”. Zbudowali scenę 
z systemem nagłaśniającym i oświetleniem. Ustawili 
8 000 krzeseł, co było największą liczbą osób dla 
których Andrew usługiwał w całym swoim życiu. Tego 
wieczora, boisko wypełniło się ludźmi, którzy uwielbiali 
Pana – co było świadectwem tego, że wiadomość 

Zanieść Ewangelię 
daleko i głęboko:

Podróż Andrew do Wielkiej Brytanii i Afryki
prawie zbyt dobra by była prawdziwa wywarła wpływ 
na Ugandyjczyków, odkąd Andrew po raz pierwszy 
przedstawił ją w Lighthouse Television w 2002 roku. 

Jednak, kiedy zapadła noc i Andrew wszedł na scenę, 
prąd przestał działać, pogrążając wszystkich w 
ciemności. Kiedy mijały minuty, obawiano się, że ludzie 
zaczną się rozchodzić. Ale przez pełne pół godziny nikt 
nie odszedł. Na całym terenie, ludzie zaczęli śpiewać. 
Andrew włączył latarkę w swoim telefonie i machał ze 
sceny. Wkrótce, cały tłum wielbił Boga w oczekiwaniu 
aż kwes  a z prądem zostanie rozwiązana. Kiedy 
światła i system nagłośnienia zadziałały ponownie, 
Andrew kontynuował swoje nauczanie. 800 wierzący 
odpowiedziało na zaproszenie, aby przyjąć Chrzest w 
Duchu Świętym oraz dziesiątki osób narodziły się na 
nowo.

Często mówimy, że nie moglibyśmy robić tego, co robimy bez 
naszych przyjaciół i partnerów oraz bez ich hojnego wsparcia. 
Cóż, my naprawdę mamy to na myśli! To świadectwo nigdy 
nie miałoby miejsca, gdyby nie otwarte serca i hojna natura 
przyjaciół i partnerów AWM. Bóg otwiera drzwi do wschodniej 
Afryki i ty umożliwiasz nam przejście przez nie!

Tak wiele się wydarzyło podczas tych dwóch tygodni za granicą. 
Stworzyliśmy szczególne video, którym chcielibyśmy podzielić 
się z wami. Wejdź na stronę awmi.net/africa, aby zobaczyć 
przegląd najważniejszych wydarzeń z tej historycznej podróży.


