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Czy kiedykolwiek czułeś się daleko od Boga? 
Czy kiedykolwiek znalazłeś się w miejscu, 
gdzie pragnąłeś tego samego uczucia, którego 
doświadczyłeś, kiedy On dotknął twojego życia 
pierwszy raz? Jest dla ciebie dobra wiadomość: 
możesz to mieć, a nawet więcej! Jednak proces 
przyjmowania może wyglądać trochę inaczej niż 
sobie wyobrażasz. 

Wszyscy możemy mieć takie chwile w życiu, 
kiedy nie czujemy, że Bóg jest blisko nas. Albo 
czujemy, jakby On oddalił się z jakiegoś powodu 
lub jakby miejsce dla Niego w naszym życiu nie 
jest wystarczająco duże. Większość chrześcijan 
ma wrażenie, że doświadczenie, które mieli 
z Bogiem osłabło z czasem i potrzebują świeżego 
dotyku. 

Możesz być jednym z nich. Jeśli zmagasz się, 
aby widzieć Go ponad twoimi okolicznościami, 
gubisz się, kiedy sprawy nie idą po twojej myśli 
lub jesteś poruszony przez rzeczy, które nie 
mają znaczenia, to prawdopodobnie nie widzisz 
Boga jako wielkiego. Kiedy jesteś poruszony 
bardziej zewnętrznymi rzeczami niż prawdą 
Słowa Bożego, to nie jesteś prawdziwie pełny 
Boga. To także powód, dlaczego możesz nie czuć 
się pewnie w swojej relacji z Nim. 

Jeśli zamierzasz prosperować – a nie tylko 
przetrwać – jako chrześcijanin, Bóg musi być 
dla ciebie większy niż wszystko inne. To jest 
normalne życie, którym On chce, abyś żył. To 
nie jest normalne w sensie, że jest powszechne, 
ale to jest coś w czym każdy wierzący powinien 
chodzić.

Pan przemówił do mnie z Listu do Rzymian 1 i dał mi cztery 
klucze, które wierzę, że uczynią Go i to, czego On dokonał 
w twoim życiu większym, abyś miał z Nim taką relację, o jakiej 
mówię. To są kolejne kroki szczególnie stworzone do tego, 
aby pomóc ci pozostać pełnym Boga. Wiesz, nie przechodzisz 
od pełni do pustki w ciągu nocy; musisz podejmować kroki, 
które oddalają cię od tego, co Bóg dokonał w twoim życiu. Jeśli 
nadal będziesz szedł tą ścieżką, możesz dotrzeć do miejsca, 
w którym będziesz miał wypaczony umysł  i zatwardziałe 
serce. Ale jeśli zaczniesz podejmować kroki we właściwym 
kierunku, możesz mieć relację z Bogiem, która prosperuje 
niezależnie od okoliczności! 

Cztery klucze, o których mówię to: chwalenie Boga, bycie 
wdzięcznym, dostrzeganie mocy twojej wyobraźni oraz 
posiadanie dobrego serca. Masz moc, aby kontrolować te 
klucze w twoim życiu. Każdy z nich jest ważnym krokiem 
do tego, by zachować siebie pełnym Boga i aby twoje 
doświadczenia z Nim pozostały dla ciebie ciągle prawdziwe 
i żywe. To są te doświadczenia, które określają twoją relację 
z Nim. Są one często miejscem startu z Bogiem – rzeczy, 
które na początku sprawiły, że jesteś podekscytowany, aby 
za Nim podążać. Czy pamiętasz, kiedy Bóg po raz pierwszy 
dotknął twojego życia? Nawet jeśli to nie było dramatyczne 
doświadczenie, pamiętasz co to dla ciebie znaczyło. Wpływ 
tego doświadczenia nigdy nie powinien osłabnąć. Zachowanie 
tych rzeczy świeżych w sercu zamieni się w długą drogę do 
życia w pełni Boga, która prowadzi do obfi tego życia. 

Weźmy jako przykład moje świadectwo. Kiedy Bóg dotknął 
mojego życia 23 marca 1968, było to doświadczenie, które 
zmieniło mnie na zawsze. Jeśli słuchasz mnie przez jakiś czas, 
wiesz, że często się odnoszę do tego spotkania. Dlaczego? To 
jest moje świadectwo, więc będę się go trzymał! Ale prawda 
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jest taka, że to było dla mnie prawdziwe. 
Czułem, że mogę wyciągnąć rękę i dotknąć 
Boga. Wiem, że nigdy nie będę taki sam. 
Możesz powiedzieć: „Dobrze, jest tak dla 
tego, że nie masz takich problemów jak ja”. 
Uwierz mi, miałem wiele możliwości, aby 
pomniejszyć to, co Bóg zrobił. Moje życie 
nie było spacerem po parku. Powodem, dla 
którego tak wiele mówię o doświadczeniu 
jakie miałem z Bogiem jest to, że jest ono 
dla mnie nadal wielkie! Nie straciło swojego 
wpływu. Nadal jestem rozpalony po tych 
wszystkich latach. Mam relację z Panem, 
która tętni życiem. I wiesz co? Nie ma 
znaczenia co się dzieje, co robi diabeł czy 
ktokolwiek inny. Zamierzam utrzymać tą 
ekscytację. Zamierzam prosperować. Ty też 
tak możesz.
Możesz się zmagać. Możesz się czuć, jakby 
Bóg był daleko od ciebie lub jakby twoje 
okoliczności były zbyt wielkie dla Boga, żeby 
sobie z nimi dał radę. Dobra wiadomość jest 
taka, że nie jesteś sam, a lepszą wiadomością 
jest to, że możesz coś zrobić w związku ze 
swoimi trudnościami. Nie musisz się tak 

bardzo zmagać, aby uczynić Boga częścią twojego życia; to może się zacząć 
od prostego kroku we właściwym kierunku. Bycie pełnym Boga nie musi być 
żmudną podróżą. On jest zawsze z tobą i chce, abyś miał tą pełnię bardziej 
niż ty tego chcesz. Wszystko, co musisz zrobić to skorzystać z tego, co On 
zapewnił dla ciebie przez Swojego Ducha. 

Zachęcam cię, abyś nabył moje nauczania Discover the Keys to Staying Full of 
God (Odkryj klucze jak być Stale Pełnym Boga). Nie musisz zadowalać się tym, 
co uchodzi za normalne w chrześcijaństwie. Miej cel i uchwyć się tych prawd, 
abyś mógł oglądać pozytywną zmianę w twoim życiu. Mam to nauczanie w 
formie książki, podręcznika, CD oraz DVD (obecnie produkty dostępne tylko 
w języki angielskim). Zamów dzisiaj przez stronę awmi.net/full, dzwoniąc na 
infolinię pod numerem 719-635-1111. Będziesz zadowolony, że to zrobiłeś! 

Kochamy cię, 

“Używamy krzyża jako sloganu religijnego, określamy go jako powód przyjścia Jezusa, nie rozumiejąc 
w pełni jego mocy. Usłyszysz ludzi głoszących: „Stary szorstki krzyż, obejmuję go”, a później mówią: “Jeśli nie 
będziesz żył świętym życiem, Bóg nie odpowie na twoje modlitwy! Bóg nie będzie działał w twoim życiu”! 
Co robią? Unieważniają krzyż!” (fragment z nauczania)

Moc krzyża cz.2

ZOBACZ NA:
AWMPOLSKA.COM
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Czy dobry ojciec odmówiłby jedzenia swojemu dziecku? 
Jeśli uzdrowienie jest prawdziwie chlebem dzieci (Ewangelia 
Mateusza 15:26), czy Bóg odmówiłby ci uzdrowienia?

Prawdopodobnie myślisz: Nie, nie odmówiłby. Ale dlaczego 
nie doświadczam uzdrowienia, którego pragnę? II List Piotra 
1:3 mówi: „Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, 
co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, 
który nas powołał do chwały i cnoty”  (podkreślenie dodane).

Zauważ, że ten werset mówi „przez poznanie tego”. To jest 
klucz. To prawda, którą znamy nas uwalnia (Ewangelia Jana 
8:32). A my przynosimy poznanie tej prawdy o uzdrowieniu 
do ciebie na konferencji Uzdrowienie Jest Tu 2019, 
zatytułowanej „Oczekuj. Doświadczaj. Udzielaj”. 

Cieszymy się, że w tym roku jednym z naszych mówców jest 
Todd White. Pozostali wspaniali mówcy to Andrew Wommack, 
Audrey Mack, Greg Mohr, Daniel Amstutz oraz Carlie 
Terradez. Będą dzielić się ze Słowa Bożego oraz ze swoich 
osobistych doświadczeń uzdrowienia. Główne sesje będą 
emitowane na żywo dla naszej widowni online. Uczestnicy 
online mogą skorzystać z wyboru interaktywnych warsztatów 
szkoleniowych odnośnie tego jak usługiwać uzdrowieniem 
innym. Wyszkolone osoby usługujące modlitwą będą również 
dostępne przez cały tydzień, aby się modlić i wierzyć Bogu 
razem z wami. 

Uczestnicy poprzednich konferencji Uzdrowienie jest Tu 
świadczyli, że:
• zostali uzdrowienia z raka;
• wstawali z wózków inwalidzkich;
• raki piersi znikały;
• nogi i ręce odrastały;
• wzrok i słuch były odnawiane;

• stopy wykrzywione do wewnątrz prostowały się;
• choroby umysłowe odchodziły;
• byli uwolnieni od ciągłego bólu, artretyzmu i wielu
innych chorób oraz symptomów.

Konferencja Uzdrowienie Jest Tu 2019 odbędzie się 13 - 
16 sierpnia w naszym nowym audytorium The Sanctuary 
w Charis Bible College w Woodland Park, Kolorado. 

Uczestnictwo jest bezpłatne (można wykupić posiłki), ale 
ponieważ jest to jedno z naszych największych corocznych 
wydarzeń, wymagana jest rejestracja. W zeszłym roku 
zanotowaliśmy najwyższą liczbę uczestników! Archiwalne 
nagrania z tego wydarzenia są dostępne na awmi.net (najedź 
na „Watch”, wybierz „Event Video Archives”, następnie kliknij 
„Healing Is Here 2018”) oraz na YouTube (szukaj „Healing 
Is Here 2018”). Świadectwa z pewnością zainspirują twoją 
wiarę. 

Odwiedź stronę HealingIsHere.org aby dowiedzieć się więcej 
i zarejestrować się.

Dobre zdrowie jest powszechną potrzebą. Więc jeśli ty lub 
ktoś, kogo znasz potrzebuje uzdrowienia, zaplanuj już dziś, że 
weźmiesz udział w konferencji Uzdrowienie Jest Tutaj 2019!

Uzdrowienie jest Tu 2019  
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Słyszałeś nowinę? Charis Bible College ma ponad 60 kampusów na całym 
świecie. Teraz masz idealną okazję, aby odkryć kampus, który jest najbliżej 
ciebie i osobiście doświadczyć Charis! 
Co niektórzy nasi absolwenci mówią o Charis : 

Charis w Łodzi to niezwykłe miejsce, w którym mogłam poznać, kim je-
stem w Chrystusie, zbudować swój kręgosłup w Bogu, poznać i doświad-
czyć Bożej miłości oraz poznawać Boże Słowo, które mnie niewyobrażalnie 
zmieniło. 

Justyna

CBC – to dwa najcenniejsze lata w mojej świadomej podróży z Jezusem. 
Zmieniły moje patrzenie na wszystko i to sa piękne perspektywy. Teraz 
wiem, że wiem, że moje życie to przede wszystkim radość z relacji z Nim. 

Renia

Czas spędzony w CBC pozwolił mi odkryć i utrwalić moją tożsamość 
w Chrystusie. 

Łukasz

Szkoła przygotowała i wyposażyła mnie do służby. Wypłynęłam z Bogiem 
na głębokie wody.  

Zdzisława

Szkoła CBC to Boży dar. Tu nauczyłam się jak wejść w autorytet, który Bóg 
mi powierzył i w ten sposób lepiej służyć innym. Zachowując pragnienie 
relacji z Nim i poznawania Go coraz bardziej i bardziej.       

Wiole  a

Cudowne dwa lata ze wspaniałymi ludźmi i bezcennym przesłaniem łas-
ki! Dzisiaj wiem, że mój Bóg chce dla mnie tylko tego co najlepsze i mogę 
śmiało Mu zaufać. 

Gosia

Dzięki szkole CBC odkryłam, czym jest 
naprawdę życie z Jezusem i jak bardzo jest 
ekscytujące. Nie ma mowy na nudę. Z Nim 
możemy przekraczać granice naszych możli-
wości. 

      Ania

Jeden z nauczycieli Charis, Barry Benne   
ma też kilka słów do powiedzenia na temat 
przyjścia do szkoły biblijnej: 
„Dlaczego potrzebujesz przyjść do sz-
koły biblijnej? Potrzebujesz przyjść, aby 
dowiedzieć się, kim naprawdę jesteś. Potr-
zebujesz przyjść, aby dowiedzieć się, co to 
znaczy być odnowionym, ponownie narod-
zonym, narodzonym na nowo na obraz 
samego Chrystusa. Musisz wiedzieć, co 
oznacza, że Bóg shalom kocha cię, błogosła-
wi cię, objawia ci Siebie, aby wróg nie mógł 
przyjść do ciebie i powiedzieć: „Czy Bóg 
powiedział?”. 

Jeśli szukasz czegoś więcej w swoim życiu, to 
może być nowy początek jakiego pragniesz. 
Nie ma lepszego czasu, aby zanurzyć się w 
Bożym Słowie i dowiedzieć się jak Charis 
Bible College może ci pomóc na drodze do 
Bożego powołania. 

Każda podróż zaczyna się od pojedynczego kro-
ku. Odwiedź naszą stronę www.cbcpolska.com 
i dowiedz się więcej o Charis.

 Czekamy na Twoje podanie!

CZAS abyś Zaczął Swoją Podróż! 

TWOJA PODRÓŻ

ZACZYNA SIĘ 

TUT
AJ

7 WRZEŚNIA



   7czerwiec 2019 • prawda ewangelii

Dzielenie się Ewangelią w tej cyfrowej 
erze wymaga ciągłej adaptacji. Chociaż 
wizja, którą Bóg dał Andrew i Jamie ponad 
pięćdziesiąt lat temu nie zmieniła się, 
Andrew zobaczył konieczność rozwoju 
służby zgodnie z ciągłymi cyfrowymi 
przemianami.

To był 26 lipca 1999, kiedy Pan przemówił 
do Andrew o początku nowej ery dla 
służby. Przesłanie było jasne: „Kiedy 
zaczniesz telewizję, to będzie początek 
twojej służby”. Andrew przyjął powołanie 
i pierwszy telewizyjny program Prawda 
Ewangelii został wyemitowany 3 stycznia 
2000 w INSP network. Wzrost, jaki 
telewizja przyniosła służbie był gwałtowny. 
Przed końcem 2018 roku program Prawda 
Ewangelii miał globalny zasięg do 3.2 
miliarda ludzi.   

Telewizja poszerzyła nasze granice i zabrała 
przesłanie Bożej bezwarunkowej miłości 
i łaski do ludzi na całym świecie. A teraz 
telewizja i Internet łączą się, tworząc nową 
pla  ormę przekazywania video i audio 
– Internetowa TV. Od 2017 roku, służba
Andrew Wommack Ministries oferuje
jedną z najlepszych internetowych telewizji
- GospelTruth.TV, która jest dostępna do
oglądania na żywo lub na żądanie.

Niezależnie od tego czy jesteś rannym 
ptaszkiem czy nocną sową, możesz 
oglądać na żywo i wybrać program, który ci 
pasuje w dowolny dzień. Wybierz spośród 
odcinków Prawdy Ewangelii te z samym 
Andrew, Believer’s Voice of Victory 
z Kennethem Copelandem, poranne 
spotkania z Charis Bible College, Good 
News z Gregiem Fritzem, Abundant 
Life TV z Ashley i Carlie Terradez i wiele 
więcej. Możesz także obejrzeć przesłania 
z niektórych naszych najlepszych 
konferencji takich jak: Summer Family Bible 
Conference, Men’s Advance czy Women 
Arise.  

Jeśli wolisz oglądać na żądanie, znajdziesz 
tu bogaty materiał chrześcijański. Możesz 
korzystać z wspaniałych rozważań biblijnych 
na wszystkie tematy z nauczycielami takimi 
jak Bob Yandian, Rick Renner, Tricia Gunn, 
Al i Angie Buhrke, Happy i Jeanne Caldwell 
oraz wielu innych.  

Inicjatywy takie jak GospelTruth.TV
są możliwe dzięki wiernemu wsparciu 
partnerów i przyjaciół tej służby. Pismo 
mówi w Ewangelii Mateusza 5:14 – „Wy 
jesteście światłością świata. Nie może się 
ukryć miasto położone na górze”. To jest 
serce, które kryje się za siecią telewizyjną – 

być światłością przynoszącą 
prawdę o Bożej miłości i 
łasce ludziom na całym 
świecie. Nasi partnerzy 
sprawili że jest to możliwe 
dzięki sianiu ziarna w tą 
wyjątkową służbę.  
Odwiedź GospelTruth.TV, 
aby osobiście doświadczyć 
i podzielić się z przyjaciółmi 
oraz rodziną niesamowitymi 
rzeczami, które Bóg robi 
przez tą sieć chrześcijańską 
dostępną online. Możesz 
też dołączyć do listy mail-
ingowej GospelTruthTV, 
aby otrzymywać naj-
nowsze wiadomości, aktu- 
alności, gości i wewnętrzne 
informacje.  

Jeśli GospelTruthTV nie jest 
jeszcze w twoim harmono- 
gramie, zapraszamy cię, 
abyś zrobił to dzisiaj!  

AWMPACT
GospelTruth.TV


