
Andrew Wommack Ministries Polska • Maj 2019 Newsletter

NOWY TY 
I DUCH ŚWIĘTY

MOC UCZNIOSTWA

AWMPACT
CHARIS 

Bible College:
Czyni Uczniami od 25 Lat!

Prawda Ewangelii



3     Prawda ewangelii • awmpolska.com    3333   PrPrPrPrPrPrPPPPrPP awwawawwwawawwawawdaddadaaadddaa eeeeeeeeewwwawwaaawwawwawawwaw nnggngggggnngn eeeleleleelle iiiii ••• aaaaaaaawwwwmwmwwmwmwmwmwwmmwwmppopopopooop lslsl kaka.c.commmom   

Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego 
wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli… I wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami…
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Jeśli przyjąłeś Jezusa jako swojego 
Zbawiciela, jedna trzecia twojego zbawienia 
jest ukończona. To jest skończone dzieło. 
Twój duch jest zapieczętowany (List do 
Efezjan 1:13) i doskonały na zawsze (List 
do Hebrajczyków 10:14). To jesteś nowy ty 
tam wewnątrz. Ale w byciu chrześcijaninem 
chodzi o coś więcej niż tylko przebaczenie 
grzechów i posiadanie biletu do nieba. Jeśli 
zamierzasz doświadczyć życia w taki sposób, 
jak Bóg to zamierzył, to potrzebujesz chrztu 
w Duchu Świętym. Wiem, że niektórzy 
ludzie mają z tym problem.

„Chcesz powiedzieć, że nie mam Ducha 
Świętego chociaż jestem narodzony na 
nowo?”

Nie, nie o tym mówię.

„W takim razie, jeśli otrzymałem Ducha 
Świętego, kiedy zostałem zbawiony, 
to jest to pełnia Ducha Świętego jakiej 
potrzebuję!”

Nie, to jest tylko część. Tak, otrzymałeś 
Ducha Świętego, kiedy zostałeś zbawiony, 
ale jest też inne, oddzielne doświadczenie 
po tym, jak narodziłeś się na nowo. Tutaj 
musisz pozwolić Biblii wejść w drogę temu 
w co wierzysz. Religia naucza, że chrzest 
w Duchu Świętym i dary Ducha przeminęły 
z apostołami. To nie jest prawda. Apostoł 
Piotr mówiąc o chrzcie w Duchu Świętym, 
powiedział:

Obietnica ta bowiem dotyczy was, 
waszych dzieci i wszystkich, którzy 
są daleko, każdego, kogo powoła 
Pan, nasz Bóg. 

Dzieje Apostolskie 2:39

To obejmuje ciebie i mnie.

Wiesz, Pismo mówi o tym, że  wierzący 
otrzymają moc po tym, jak Duch Święty 

zstąpi na nich (Dzieje Apostolskie 1:8). Znam wielu 
chrześcijan, którzy są zbawieni, ale bezsilni i właśnie 
to oddzielne doświadczenie Ducha Świętego czyni 
różnicę. Zanim miałem chrzest w Duchu Świętym, 
atakowałem piekło pistoletem na wodę. Po tym jak 
otrzymałem Ducha Świętego, człowieku, to było jak 
trzymanie węża strażackiego!

Mówię ci, nigdy byś o mnie nie usłyszał, gdyby nie 
moc Ducha Świętego w moim życiu. Kiedy stawałem 
w obliczu problemów w moim życiu lub w służbie 
to Duch Święty, a konkretnie modlitwa językami, 
przechyliły szalę na moją korzyść. To działo się tyle razy, 
że straciłem rachubę.

Spójrzmy na fragmenty Pisma, aby to zweryfi kować:

I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, 
Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł 
do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; 
Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, 
kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: 
Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. 
Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście 
ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie 
Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem 
pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, 
który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa 
Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni 
w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na 
nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili 
językami, i prorokowali. 

Dzieje Apostolskie 19:1-6

Tutaj jest doskonały przykład tego o czym mówię. Paweł 
zapytał wierzących czy otrzymali Ducha Świętego. 
To byłoby głupie pytanie do ludzi, którzy nie mogli 
otrzymać więcej Ducha Świętego niż mieli do tej pory. 
Widzisz to?

To jest bardzo ważnego dlatego, że wielu chrześcijan 
podkreśla pierwsze doświadczenie – narodzenie na 
nowo, mówiąc: „Musimy przyprowadzić ludzi do 
zbawienia”. Zgadzam się z tym! Musimy tak robić! Ale 
następnie ci sami ludzie przykładają mniejszą wagę 
do wszystkiego, co dotyczy Ducha Świętego. Nie zdają 

Nowy Ty i Duch Święty
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sobie sprawy z tego jak fundamentalne 
to jest dla chrześcijańskiego życia. Uznają 
to tylko za opcję. To spojrzenie jest 
zupełnie przeciwne temu, co widzimy  
w Piśmie. Zanim Jezus posłał Swoich 
uczniów do służby, nakazał im, aby 
czekali aż moc Ducha Świętego przyjdzie 
do ich życia (Ewangelia Łukasza 24:49 
i Dzieje Apostolskie 1:4). Zdaniem 
Jezusa, posiadanie tej mocy nie było 
opcjonalne. Mówiąc z doświadczenia, 
życie jest lepsze z Duchem Świętym.

Niektórzy ludzie będą się sprzeczać, że 
oni otrzymali to, kiedy zostali zbawieni. 
Prawdą jest, że możesz otrzymać 
pierwsze i drugie dzieło Ducha Świętego 
w tym samym czasie (zobacz Dzieje 
Apostolskie 10:44-46), ale nie są to te 
same doświadczenia. W Ewangelii Jana 
20:22, zaraz po tym jak Jezus powstał 
z martwych, On tchnął na Swoich uczniów 
i powiedział: „Weźcie Ducha Świętego”. 
To jest moment, kiedy narodzili się na 
nowo. Ale w Dziejach Apostolskich 2 
zostają napełnieni:

A gdy nadszedł dzień 
Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli 
jednomyślnie na tym samym 
miejscu. Nagle powstał odgłos 
z nieba, jakby uderzenie 
gwałtownego wiatru, i wypełnił 
cały dom, w którym siedzieli. 
Ukazały się im rozdzielone języki 

NOWY TY I DUCH ŚWIĘTY

jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy 
zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

Dzieje Apostolskie 2:1-4

Gdybyśmy mogli przyprowadzić ludzi nie tylko do zbawienia, ale 
także do wypełnienia Duchem Świętym, diabeł miałby kłopoty! 
Dlatego właśnie na wielu moich spotkaniach kładę nacisk na chrzest 
w Duchu Świętym. To bardzo ważne, żebyśmy mieli ten dar i zaczęli 
mówić językami.

Nie mam tutaj miejsca, aby wyjaśnić wszystkie korzyści wynikające 
z mówienia językami, ale w moim nauczaniu Nowy Ty i Duch Święty, 
rozwijam szczegółowo ten temat i wiele innych fundamentalnych 
prawd. Jeśli na początku pomysł mówienia językami zgasił cię, nie 
martw się. To nie jest coś, co musisz robić; to jest coś co chcesz robić! 
Twoja relacja z Bogiem gwałtownie wzrośnie, przyjdzie objawienie 
Słowa Bożego i twoje życie zmieni się na lepsze.

Zamów książkę Nowy ty i Duch Święty już dzisiaj. Aby zamówić 
wejdź na stronę awmpolska.com lub zadzwoń na naszą infolinię 
pod numerem (42) 280 78 67 (dostępna od wtroku do czwartu 
w godz. 10:00 - 17:00).

Kochamy cię!

książka

NNNN

ksksiąiąiąążkżkżkż aaa

Ważne jest żebyś zrozumiał, co wydarzyło się, gdy przyjąłeś Jezusa jako 
swojego Zbawiciela. Wiedza ta i zrozumienie sprawią, że Boże Słowo, 
które zostało zasiane w twoim sercu, nie zostanie wykradzione przez 
szatana. Zbawienie obejmuje znacznie więcej, niż sobie kiedykolwiek 
wyobrażałeś. (fragment ze wstępu książki)

dostępna na awmpolska.com
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Przez dziesięciolecia, Bóg kładł uczniostwo na sercu 
Andrew Wommacka. 

Kiedy ewangelizowanie skupia się na niezbędnym 
zadaniu przyprowadzania ludzi do narodzenia na nowo, 
uczniostwo pomaga wierzącym zagłębić się w Słowie 
Bożym, budować ich relację z Bogiem i wyposaża do 
czynienia uczniami innych. 

Uczniostwo tworzy trwałe efekty. Życie 
nowonarodzonych wierzących, którzy nie są 
prowadzeni w uczniostwie, może wyglądać tak samo 
przez całe miesiące i lata. Często nadal zmagają się 
z goryczą, złością i zazdrością, i stają się negatywnymi 
świadkami Chrystusa. 

Jednak życie wierzącego poddane uczniostwu ulega 
zmianie. Uczeń jest naśladowcą lub uczącym się – kimś, 
kto stale chce wzrastać w wierze. Jezus nazwał swoich 
naśladowców uczniami, nie nawróconymi. Nawrócenie 
jest jednorazowym doświadczeniem; uczniostwo 
jest podróżą na całe życie. Celem ucznia jest stać się 
bardziej jak jego lub jej lider – dla wierzących oznacza 
to być bardziej jak Chrystus. 

Chris i Lisa Cree znają moc uczniostwa. Byli 
nowonarodzonymi wierzącymi przez piętnaście lat; 
jednak, czuli się jakby byli zbawieni i utknęli, jakby 
w nich działało bardzo niewiele mocy. Zastanawiali 
się, dlaczego nie widzą cudów o jakich mowa w 
Dziejach Apostolskich i byli nieusatysfakcjonowani, 
kiedy mówiono, że te cuda minęły z apostołami. Po 
wysłuchaniu nauczania Andrew, How to Stay Posi  ve 
in a Nega  ve World, odczuli, że muszą dowiedzieć się 
więcej. „Czułem się, jakbym miał układankę, ale nie 
wiedziałem jak poskładać ją w całość”, mówi Chris. 

Uczniostwo przez Charis Bible College było ich 
odpowiedzią. Chris i Lisa zdecydowali się, uczęszczać 
do głównego kampusu szkoły Charis Bible College 

w Kolorado. Ukończyli szkołę w 2013 roku i wybrali 
program Ministry School na trzecim roku. Szkolenie, 
które otrzymali w Charis pomogło im poskładać razem 
elementy układanki i zobaczyć wielki obraz. Dzisiaj 
Creesowie prowadzą szkołę Charis Bible College 
w Dumfries w Szkocji. W miarę jak studenci przechodzą 
przez ich program, widzą jak życia są zupełnie 
przemieniane dzięki uczniostwu. 

Waga uczniostwa stała się jasna dla Andrew, dzięki 
drugiemu Listowi do Tymoteusza 2:2, który mówi: 
„A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to 
powierz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać 
także innych”. 

Przez objawienie tego wersetu, Andrew zdał sobie 
sprawę, że tak jak Paweł powiedział Tymoteuszowi 
by szkolił innych, tak Bóg chciał by on robił tak samo. 
Wizja Andrew odnośnie uczniostwa przerodziła się 
w Charis Bible College. Andrew mówi: „Pan poprowadził 
mnie do założenia Charis Bible College w celu szkolenia 
ludzi do pracy w służbie. Chciał, abym miał wyjątkowe 
podejście; to miało być połączenie bogatego nauczania 
Bożego Słowa i praktycznej służby”.  

Od kiedy w 1994 
została otwarta 
pierwsza szkoła, 
Charis Bible 
College wyszkoliło 
tysiące studentów. 
Absolwenci, tacy 
jak Creesowie, 
wyszli by czynić 
uczniami innych na 
całym świecie.

Moc uczniostwa

JEŚLI CHCESZ ...
- pogłębić swoją relację z Bogiem
- poznać prawdziwą naturę Boga 
- rozkochać się w Słowie Bożym
- zbudować solidne fundamenty 

swojej wiary
- poznać ludzi, którzy kochają Boga 

tak jak ty

SZKOŁA BIBLIJNA CHARIS JEST 
DLA CIEBIE

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ:
WWW.CBCPOLSKA.COM
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Przez dwadzieścia pięć lat – z twoją pomocą – wypełniamy Wielki Nakaz, 
aby czynić uczniami we wszystkich narodach dzięki Charis Bible College. 
Niezależnie czy studenci są na kampusie czy na polu misyjnym, uwielbiamy 
słuchać historii o tym jak uczniowie czynią uczniami. W zeszłym roku, jako 
część zaliczenia drugiego roku, studenci wyruszyli na zmieniające życie 
wyjazdy misyjne dookoła świata. Oto, co kilku z nich ma do powiedzenia:

„Czterdzieści lat temu, Bóg przez Swoją miłość przyprowadził mnie do Stanów 
Zjednoczonych z Honk-Kongu, gdzie urodziłem się i zostałem wychowany. 
Wcześniej, moja rodzina była bardzo biedna: nasz dom był zrobiony 
z kartonu, cienkiej sklejki lub z czegokolwiek co mogliśmy znaleźć. W grudniu 
ubiegłego roku, pojechałem do Honk-Kongu razem z żoną i grupą misyjną 
Charis. Ostatniego dnia, moją uwagę przyciągnął bardzo smutny bezdomny 
mężczyzna. Dałem mu coś do jedzenia i płakaliśmy razem, kiedy opowiadał 
mi swoją historię. Podzieliłem się z nim moją przeszłością i tym jak Boża 
miłość zmieniła wszystko. Przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela i jego łzy 
smutku zamieniły się w łzy radości!”. 

- K. L. 

„Pewnego dnia przy pierwszym wezwaniu do przodu jakie dałem, czterdzieścioro 
dzieci zaprosiło Jezusa do swojego serca! Każdego dnia byłem zdumiony 
jak ludzie byli otwarci na słuchanie Ewangelii. Dosięgnęliśmy ludzi, których 
mijaliśmy na ulicy Budapesztu i mogliśmy zobaczyć w nich pragnienie, aby znać 
Boga, o którym mówiliśmy. Wielu z nich stało na zimnie przez ponad 30 minut 
tylko po to, aby usłyszeć o Jezusie. Przywitanie do Królestwa Bożego  braci i sióstr 
w Chrystusie było warte każdego dziwnego pytania czy mroźnej, zimnej 
nocy”. 

- N. B.

„Na wyjeździe misyjnym Boża miłość płynęła przez mnie w potężny sposób. 
Widziałem ludzi, którzy byli zbawiani, uzdrawiani i uwalniani od dręczących 
duchów. Świadczyłem nietrzeźwemu człowiekowi i zobaczyłem jak od 
razu staje się trzeźwy, po tym jak zaakceptował Jezusa jako swojego Pana 
i Zbawiciela. Każdy szuka Boga i naszym zadaniem jest pokazanie ludziom 
Ojca i pozwolienie, aby Jego miłość przepływała przez nas”. 

- J. M.

„Miałem zaszczyt być częścią grupy, 
która zmieniała życie ludzi na wieczność 
i mogłem zobaczyć, jak Bóg porusza się 
w cudowny sposób. To mnie rozciągało i 
zdecydowanie było wyzwaniem, ale dzięki 
temu niezwykle wzrosłem”.

 - F. L.

„Wyjazd misyjny pokazał mi serce Jezusa dla 
świata. On zrobi wszystko, co jest konieczne, 
aby dosięgnąć tą jedną osobę. Nie ma 
znaczenia kim oni są lub gdzie byli, On 
zdobędzie właśnie tą jedną osobę”. 

- T. O. 

„Pan przemówił przeze mnie i ludzie byli 
uzdrawiani, zachęcani i uwalniani od 
demonów. Niesamowite było zobaczyć z 
pierwszej ręki, co Bóg może przez nas zrobić, 
kiedy poddamy się Jemu”. 

- T. P.

Studenci i absolwenci Charis wpływają na 
życie tysięcy ludzi dookoła świata przez 
wiadomość prawie zbyt dobrą, by była 
prawdziwa. To wszystko jest możliwe ze 
względu na wasze wierne wspieranie 
Ewangelii. 

Dziękujemy za owocne dwadzieścia pięć lat!

Uwaga: Świadectwa 
zostały edytowane ze 
względu na długość 
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