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Czy kiedykolwiek modliłeś się i wierzyłeś 
Bogu o coś, ale byłeś sfrustrowany efektami? 
Powiedziałbym, że prawdopodobnie 
większość chrześcijan była w takiej sytuacji. 
Spośród wielu, z którymi rozmawiam, 
znajduję wspólny problem: Oni nigdy nie 
zasiali ziarna Słowa Bożego w swoim sercu. 
Nie rozumieją jak ono działa. To tak jakby 
kobieta modliła się o zajście w ciążę, ale nie 
miała relacji z mężczyzną; tak nie powstanie 
dziecko. W duchowym wymiarze działa to 
w ten sam sposób.

Ktoś może powiedzieć: „Czy nie muszę 
uwierzyć, że otrzymałem, kiedy się modlę?”. 
To jest zgodne z Ewangelią Marka 11:24 
i tak, to jest prawda: musisz wierzyć, że 
otrzymałeś. Ale zanim możesz otrzymać, 
najpierw musisz począć.

Wyjaśnię, co mam na myśli: Prawie 
wszystkie systemy, które zostały stworzone 
przez człowieka można oszukać lub 
zmanipulować. System prawny można 
oszukać, pozwalając winnemu wyjść na 
wolność. System edukacji można oszukać, 
przepuszczając ucznia, który tak naprawdę 
nie nauczył się materiału. Ale proces siania 
ziarna i żniwa nie może być naruszony.

Co jeśli rolnik czekałby z posianiem swojego 
ziarna aż do czasu, kiedy zobaczy jak jego 
sąsiad zbiera plony? Niezależnie od tego 
jak szczere były jego zamiary albo powód, 
przez który nie zasiał swojego ziarna we 
właściwym czasie, on nie zbierze plonu z 
dnia na dzień.

W Ewangelii Marka 4, Pan naucza trzech przypowieści, 
aby zilustrować jak to działa w duchowym wymiarze. 
Pierwsza z tych przypowieści, opowieść o siewcy, jest 
kluczem do odkrycia pozostałych (Ewangelia Marka 
4:13). Jezus powiedział, że jeśli nie rozumiemy tych 
prawd, to nie zrozumiemy żadnej z Jego pozostałych 
przypowieści.

W drugiej przypowieści, Jezus powiedział:

I mówił: Z królestwem Bożym jest tak, jak gdyby 
człowiek wrzucił ziarno w ziemię. Czy śpi, czy 
wstaje, we dnie i w nocy, ziarno wschodzi i rośnie, 
a on nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie wydaje 
plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne 
ziarno w kłosie. A gdy plon dojrzeje, on zaraz 
zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo.

Ewangelia Marka 4:26-29

Ziarnem jest Słowo Boże (Ewangelia Marka 4:15), a 
glebą są nasze serca (Ewangelia Marka 4:15). Nasze 
serca zostały stworzone przez Boga, aby przynosić owoc, 
kiedy Jego Słowo jest w nich zasiane. Tak jak ziarno musi 
pozostać w ziemi przez jakiś czas, aby wykiełkować, tak 
Słowo Boże musi trwać w nas, jeśli ma przynieść owoc.

Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15:7

Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa 
będą trwać w was, proście, o cokolwiek chcecie, 
a spełni się wam.

Jeśli chcesz otrzymać plon, nie możesz zasiać ziarna 
w swoim ogrodzie i wykopywać je każdego dnia, aby 
zobaczyć czy coś się dzieje. To zabiłoby ziarno! Musisz 
mieć wiarę, że ziarno robi to, do czego Bóg je stworzył. 
Niektórzy ludzie wkładają Boże Słowo w swoje serca 
na dzień lub dwa, ale jeśli nie widzą owocu prawie 
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natychmiast, wykopują ziarno przez 
swoje słowa i postępowanie, a potem 
zastanawiają się dlaczego ono nie 
zadziałało. Ziarno musi pozostać w ziemi 
przez jakiś czas.

W Ewangelii Marka 4, Jezus mówił 
o trzech różnych etapach wzrostu :

[…] najpierw źdźbło, potem kłos, 
a potem pełne ziarno w kłosie. 

Ewangelia Marka 4:28

Wielu ludzi jest niecierpliwych, chcą 
ominąć cykl wzrostu i dostać od razu pełne 
ziarno w kłosie. Musiałem powiedzieć 
ludziom, że to o co wierzą Bogu nie 
wydarzy się, nie dlatego że ich wizja była 
zła, ale dlatego że oczekiwali od razu 
pełnego ziarna w kłosie. Boże Królestwo 
działa na prawach, tak jak prawa, które 
rządzą tym wzrostem ziarna. Bóg nie da 
ci pełnego ziarna w kłosie, jeśli najpierw 
nie zobaczyłeś źdźbła.

Właśnie dlatego wielu ludzi nie widzi 
wypełnienia tego co Bóg ma najlepsze  
w ich życiu. Myślą, że skoro Bóg ich 
kocha, On po prostu nagrodzi ich prośby, 
bez względu na to czy wprawili w ruch 
cud ziarna. 

PEWNY FUNDAMENT PAKIET
Pozwól Andrew pokazać Ci, jak możesz zebrać plon z Bożych obietnic w 
każdej dziedzinie twojego życia! Dzięki temu pakietowi, dostępnemu tylko 
w języku angielskim, dowiesz się jak siać Słowo Boże w swoim sercu, jak 
rozszyfrować przypowieść Jezusa, która odblokowuje wszystkie pozostałe 
Jego przypowieści oraz jak rozwinąć dojrzałą i stabilną relację z Panem.

Prawo czasu siania ziarna i żniwa działa w każdym obszarze naszego 
życia. 

Jeśli zasiejemy Słowo Boże w naszych sercach i pozwolimy, aby ziarno 
wykiełkowało, a następnie dojrzało to w efekcie zbierzemy owoc żniwa. 
To jest to, co Bóg ma najlepsze!

Nie mogę podkreślić wystarczająco mocno tego jak ważne jest, 
abyś znał Słowo Boże i abyś siał ziarno Jego Słowa w twoje serce na 
długo przed tym, kiedy potrzebujesz żniwa. To może oznaczać różnicę 
pomiędzy pomyślnością fi nansową a ubóstwem, a nawet między 
życiem a śmiercią. Mogę powiedzieć, że najwspanialszą rzeczą, jakiej 
kiedykolwiek doświadczyłem jest moment, kiedy Bóg objawia mi Słowo 
i kiedy jestem przekonany, że to Bóg do mnie mówi. To jest powód 
doświadczenia cudów, fi nansowej pomyślności, radości i pokoju, które 
mam. Musisz zrozumieć te prawdy.

Moja seria nauczań Pewny Fundament, rozwija ten temat bardziej 
szczegółowo niż ja mogę to zrobić tutaj. Mam serię na CD i DVD 
i zupełnie nową książkę na ten temat. Oferuję również pakiet, który 
zawiera serię na CD lub DVD, książę, mój Living Commentary Bible 
so  ware do pobrania w cenie $135. Zachęcam cię, abyś zamówił te 
materiały dzisiaj. Wierzę, że zawarte w nich objawienie zmieni twoje 
życie w taki sam sposób jak zmieniło moje.
Aby zamówić, wejdź na stronę awmi.net/sure, zadzwoń na naszą 
infolinię pod numerem 719-635-1111. 

Kochamy cię,

DVDCD
Książka LUB

FACEBOOK  Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska

Chcesz otrzymać od nas kurs (wideo)
Andrew Wommacka ze szkoły 
biblijnej Charis Bible College Polska 
pt.: „Pewny Fundament”? To całe 
osiem godzin solidnego nauczania 
z Bożego Słowa i to w języku polskim! 

Skontaktuj się z nami do 31 maja 
2019 i poproś o darmowy egzemplarz 
dla siebie! Napisz do nas na:

awmpolska@zyciesozo.com

*jeden egzemplarz kursu na jedno 
gospodarstwo domowe
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Na kampusie Charis Bible College Woodland Park znajduje się 
prosty, wyglądający na opuszczony domek. Jednak nie jest to pusty 
budynek. To jest dom służby aquaponics oraz laboratorium, gdzie 
bada się zrównoważony styl życia. Zarządza nim wolontariusz 
oraz student drugiego roku Ma   Rowe. W środku domu, zielone 
warzywa liściaste i srebrne ryby rosną razem w zintegrowanym 
systemie aquaponics. 

W aquaponics, odpadki rybne nawożą rośliny, natomiast 
rośliny fi ltrują wodę dla ryb. „Aquaponics jest oparte na relacji 
symbiotycznej – ryba potrzebuje roślin, a rośliny potrzebują ryby”, 
mówi Ma  .

Liderzy tego programu mają nadzieję, że naukowe lekcje jakich 
nauczyli się w laboratorium zostaną użyte, aby poprawić jakość 
życia. „Ekscytującą częścią jest widzieć jak Bóg zmienia życie przez 
pracę, którą wykonujemy – jak życie wielu osób zmieni się przez 
usłyszenie Słowa”, dodaje Ma  .

Aquaponics i projekt związany ze zrównoważonym stylem życia 
rozwinął się z wizji Marka Rowe, ojca Ma  a i dyrektora Discipleship 
Evangelism Missional Outreach (DEMO), częścią służby Andrew 
Wommack Ministries. W imieniu AWM, Mark spędził czas 
w Ugandzie pomagając czynić uczniami liderów kościoła, ale 
też  kopiąc studnie i zapewniając dostęp do czystej wody. Mark 
dostrzegł potrzebę zrównoważonej produkcji żywności w tym 
regionie, gdzie nieurodzajna gleba daje ubogie plony.

Mark zobaczył sposobność po tym jak zauważył, że aquaponics 
może zostać użyte do zwiększenia plonów przy minimalnym użyciu 
wody i bez urodzajnej gleby. Laboratorium Aquaponics w Charis 
może zostać wykorzystane do odkrycia rozwiązań w dostarczaniu 
zrównoważonych technik życia w krajach rozwijających się. 
Końcem 2016, dom został przeorganizowany na dom z systemem 
aquaponics. Od tego czasu do wielu różnych eksperymentów 
w dziedzinie zrównoważonego stylu życia dodano hodowlę 
robaków, energię słoneczną i piecyk rakietowy.

Program AQUAPONICS 
rozwija innowacje

Tak jak Andrew chce dzielić się Ewangelią za darmo, tak jednym 
z celów DEMO jest zapewnienie darmowych informacji o metodach 
zrównoważonego stylu życia przez media społecznościowe. 
Kolejnym celem jest przekształcenie wiedzy o metodach 
zrównoważonego stylu życia na format, który można dostarczyć 
krajom rozwijającym się. „Naszą wizją jest zbudowanie ‘zestawu 
narzędzi’ wiedzy, aby uczyć i inspirować ludzi, którzy potrzebują 
tego najbardziej”, mówi Ma  . Trzecim celem jest uczynienie 
zestawów  komercyjnie dostępnymi w Stanach Zjednoczonych, co 
wygeneruje fundusze na zagraniczne misje. „Chcielibyśmy stworzyć 
ścieżki wpływów, abyśmy mogli  zrobić więcej w celu wzmocnienia 
społeczności w rozwijających się krajach”, wyjaśnia Ma  . Wszystkie 
te cele rozwijają się pod kierownictwem Ma  a.

Mo  o DEMO „Daj im Słowo; naucz ich łowić” odzwierciedla 
serce Andrew, aby najpierw czynić uczniami, a potem pracować, 
aby sprostać ich potrzebom materialnym. Na przykład, DEMO 
przetłumaczyło 48 lekcji kursu „Uczniostwo”,  na ponad trzydzieści 
języków, reprezentując zamiar „Daj im Słowo”. The aquaponics 
i projekt zrównoważonego stylu życia przedstawia drugą część 
mo  a: „Naucz ich łowić”.

Ten przełomowy program stał się możliwy dzięki partnerom służby 
Andrew Wommack Ministries. „Nasi partnerzy byli prawdziwym 
błogosławieństwem dla tego projektu i ze względu na ich wkład, 
dom został odnowiony i przystosowany idealnie do tego celu”, 
mówi Ma  . Wpływ jaki ma hojność partnerów będzie odczuwalny 
na całym świecie.

Aby dołączyć do tego dzieła, rozważ zostanie partnerem służby 
AWM. Bez wsparcia partnerów, nie bylibyśmy w stanie podążać 
za wszystkimi możliwościami jakie Bóg nam daje. Wejdź na stronę 
awmi.net/grace, aby dowiedzieć się więcej.
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AWMPACT
DEMO

Rocznie od chorób przenoszonych w wodzie 
umierają miliony ludzi, co jest główną 
przyczyną śmierci na skalę światową.

Partnerzy służby AWM podejmują 
działania w tym temacie poprzez inicjatywy 
Discipleship Evangelism Missional 
Outreach (DEMO). DEMO wywierciło 
jedenaście studni z wodą i zapewniło 
dziewięćdziesiąt zbiorczych fi ltrów wody 
wzdłuż wysuszonych terenów Karamoja w 
Ugandzie, zapewniając czystą wodę pitną 
tysiącom osób.

Jedna wdzięczna kobieta wyjaśniała, że 
zanim pojawiła się studnia, aby znaleźć 
wodę, miejscowi musieli kopać głęboko 
w korycie rzeki. Jeśli była woda w rzece, 
często była ona zatruta bakteriami duru 
brzusznego i wiele osób umierało od 
śmiercionośnego ukąszenia węży. Dzieci 
płaczące z pragnienia były żądlone przez 
pszczoły, które siadały na ich twarzach, aby 
wyssać wilgoć ich łez.

„Ale teraz” mówi: „Dzięki studni nikt nie 
musi kopać w rzece. Nikt nie umiera od 
ukąszeń węży czy duru brzusznego, a dzieci 
już nie są żądlone przez pszczoły”. Chwała 
Bogu!

Jako partner służby AWM, zaspokajasz 
potrzebę uczniostwa – duchowo i fi zycznie 
– na całym świecie. Dziękujemy! 

awmi.net/grace

Co to jest Andrew’s Living Commentary? To jest przyjazny użytkownikowi, możliwy 
do pobrania program studium biblijnego, który zawiera 11 wersji Biblii – z notatkami 
Andrew Wommacka do ponad 22 000 wersetów. To jest jak czytanie Biblii z Andrew, 
który dzieli się swoim objawieniem werset po wersecie.

Główne funkcje: 
• Oprogramowanie do studiowania Biblii z perspektywy łaski i wiary 
• Notatki Andrew do ponad 22 000 wersetów od Księgi Rodzaju do Księgi 

Objawienia
• Komentarz Ma  hew Henry’s Commentary
• 11 wersji Biblii 
• 3 konkordacje: Stronga, Englishman oraz Treasury of Scripture Knowledge
• Słownik Oxford English Dic  onary
• Mapy i tablice 
• Szybkie przeglądanie w tym historia wersetów 
• Szeroka możliwość wyszukiwania (zarówno Biblii jak i notatek Andrew) 
• „Żyjący” (tj. ciągle aktualizowany i poszerzany) 
• Możliwość tworzenia osobistych notatek 
• NOWOŚĆ! Funkcja podglądu wersetu: najedź myszką na niebieskie pole 

odnośnika do fragmentu Pisma, aby zobaczyć małe pojawiające się okienko z 
tym wersetem; kliknij na nie, aby przejść w tryb pełnoekranowy.

• NOWOŚĆ! Funkcja podglądu notatki: najedź myszką na czerwone pole odnośnika 
do fragmentu Pisma, aby zobaczyć małe pojawiające się okienko z notatkami 
Andrew do tego wersetu.

• NOWOŚĆ! Historia: kliknij przycisk Historia i wróć do poprzedniej strony.

Niezależnie od tego czy studiowanie Biblii jest dla ciebie czymś nowym czy jesteś 
zaprawionym badaczem Biblii, zdobędziesz głębsze objawienie Słowa z perspektywy 
łaski i wiary.
Jeden z użytkowników Living Commentary powiedział:
„Niedawno kupiłem Living Commentary Andrew. Ten komentarz, zaraz po chrzcie 
w Duchu Świętym, wprowadził mnie w jasność i zrozumienie Słowa. Nie musisz być 
teologiem, aby go użyć. Byłbym dalej, gdybym miał go wcześniej!”.

Sam Andrew mówi: „Wierzę, że to jest najważniejsza rzecz jaką kiedykolwiek zrobiłem 
w ciągu pięćdziesięciu lat służby. Naprawdę wierzę, że Living Commentary jest moim 
dziedzictwem”.

Zamów swój egzemplarz na stronie awmi.net/commentary lub zadzwoń na naszą 
infolinię pod numerem 719-635-1111 i wzrastaj w Słowie z Andrew!

Poszerzony 
i ulepszony

Living 
Commentary

Andrew
Bible Study Software
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AWMI.net od lat jest Bożym źródłem dla 
ciebie i wielu innych osób. Właśnie zostało 
zmodernizowane! Teraz otrzymanie 
wiadomości prawie zbyt dobrej, żeby 
była prawdziwa stało się jeszcze prostsze. 
Sprawdź niektóre z nowych możliwości, 
jakimi możesz się cieszyć:  

• Rozbudowana funkcja szukania 
• Kategorie 
• Łatwiejszy dostęp do bloga służby 
• Przyjazne urządzeniom mobilnym 
• Szybsze ładowanie

Jak wiecie na naszej stronie jest wiele 
materiałów dostępnych dla was. 
Nauczania Andrew, nowości ze służby, 
programy telewizyjne i radiowe, 
świadectwa, wydarzenia na żywo 
i wydarzenia archiwalne – to wszystko 
jest dostępne dla was za darmo. Tutaj jest 
tylko przykład tego, co ludzie mówią o 
naszej stronie w księdze gości online: 

Lata temu poruszył mnie fragment z 
Księgi Izajasza 55:1 mówiący o tym, aby 
kupować i jeść, nawet kiedy nie masz 
pieniędzy. Tak właśnie działa dla nas twoja 
strona internetowa i wszystkie nauczania, 
z których można korzystać za darmo. 
Naprawdę to doceniamy i dziękujemy 
Bogu za wszystko, co robisz i dajesz. 

L.S.

Łał, ten weblog jest wspaniały! Uwielbiam 
studiowanie twoich postów. Kontynuuj 
to dobre dzieło! Zdajesz sobie sprawę, 
że wiele osób poluje na takie informacje; 
możesz im pomóc w wielki sposób. 

Anonim

Chcę, żebyś wiedział, ile służba Andrew 
Wommack Ministry znaczy dla mnie przez 
te lata. Uwielbiam codzienne programy 
i wszystkie zasoby, jakie są na stronie 
internetowej. Właśnie teraz słucham 
nagrania z wersetami o uzdrowieniu. Niech 
was Bóg błogosławi! Z pozdrowieniami.

D.B.

Panie Wommack, właśnie znalazłem cię 
na YouTube, po tym jak modliłem się, aby 
Bóg poprowadził mnie do mówcy, który 
nie boi się głosić pełnego Słowa Bożego. 
Twoja strona internetowa jest wielkim 
błogosławieństwem. Znajduje się tam 
tak wiele cudownych nauczań. To jest 
uczta dla umysłu, ciała, duszy i ducha. 
Dziękuję ci bardzo za możliwość pobrania 
ich za darmo. Mogę się utożsamić 
z tym, co napisałeś odnośnie fi nansów… 
Jesteś błogosławieństwem dla wielu 
ludzi i jestem pewny, że dzięki twoim 
nauczaniom mogę wrócić na właściwą 
drogę z Bogiem. Słowa nie mogą wyrazić 
mojej wdzięczności wobec ciebie i twojego 
zespołu za darmowe nauczania. Moje 
serce tonęło wiele razy, ponieważ nie stać 
mnie było na nauczania, które mogłyby 

ŁĄCZENIE się z Ewangelią 
stało się jeszcze prostsze

pomóc mi w mojej 
drodze z Panem…. Chcę, 
żebyście ty i twój zespół 
wiedzieli, jakim jesteście 
błogosławieństwem dla 
mnie i z pewnością dla 
wielu ludzi dookoła świata. 
Przesyłam modlitwy i bło-
gosławieństwa. Shalom. 
Z pozdrowieniami.

D.L.

Zostałem wielce zachęcony 
przez twoje nauczania. 
Teraz podążam za 
Jezusem pilnie bez strachu 
i potępienia wynikającego 
z grzechu. 

A.S.

AWMI.net jest teraz lepsze 
niż kiedykolwiek! Odwiedź 
nas dzisiaj, aby sprawdzić 
naszą nową stronę 
internetową i skorzystaj 
ze wszystkich możliwości 
połączenia się z Ewangelią!
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