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Jednym z moich nauczań, które nieustannie 
spotyka się z mocnymi reakcjami ludzi jest 
Lepszy sposób modlitwy. Ludzie albo je kochają 
albo nienawidzą. Prawdy, które Bóg mi pokazał 
na temat modlitwy przecinają rdzeń religijnej 
hipokryzji i są zupełnie inne od tego, co dzisiaj 
mówi większość ludzi. Te prawdy mają potencjał 
zmienić twoje życie.

Jednym z kroków do lepszego życia modlitewnego 
jest zrozumienie mocy twoich słów. Biblia mówi 
w Ewangelii Marka 11:22-23:

A Jezus odpowiedział im: Miejcie wiarę 
w Boga. Bo zaprawdę powiadam wam, 
że kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć 
się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, 
lecz będzie wierzył, że stanie się to, co 
mówi – spełni się mu, cokolwiek powie.

W powyższym fragmencie słowo „powie” lub 
„mówi” zostało użyte trzy razy. Jezus podkreślił, że 
sposobem na wyzwolenie tego, co nadnaturalne 
jest użycie twoich słów. Wszechmogący Bóg użył 
słów, aby stworzyć świat. Słowa są potężną mocą 
i musimy zrozumieć tę koncepcję: wszystko, co 
znajduje się w sferze naturalnej reaguje na 
słowa.

Smutne, ale większość chrześcijan mówi do 
Boga o swojej górze, zamiast mówić do swojej 
góry o Bogu! Góra reprezentuje każdy twój 
problem. Jezus ogłosił: „Mów do swojej góry i 
nakaż jej, aby rzuciła się w morze!”. Przeciętny 
chrześcijanin modli się: „Boże, mam przed 
sobą tę górę. Czy mógłbyś, proszę, ją dla mnie 
przesunąć?”. Taka modlitwa nie jest pomocna. 
Pan powiedział, że TY masz mówić do góry, nie 
do Niego. Czymkolwiek to coś jest – mów do 

tego! To jest prawda dotycząca modlitwy, którą większość 
ludzi przeocza.

Tym, co sprawiło, że Jezus powiedział o mówieniu do naszych 
gór było martwe, uschnięte od korzenia drzewo fi gowe, które 
mówiło do Niego poprzez swoje liście w Ewangelii Marka 
11:13. W kolejnym wersecie czytamy:

Wtedy Jezus powiedział do niego (do drzewa 
fi gowego): Niech już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. 
A słyszeli to jego uczniowie.

 Ewangelia Mateusza 11:14 (nawiasy dodane)

Jezus przemówił do drzewa fi gowego i ono posłuchało Jego 
rozkazu. Czasami okoliczności do nas mówią i próbują nas 
przekonać, że nasze modlitwy nie działają. Kiedy tak się 
dzieje, musimy pójść za przykładem Jezusa i odpowiedzieć 
pozytywnym wyznaniem wiary. Kiedy Jezus użył Swojego 
autorytetu, On nazwał to wierzeniem, a przemawianie do 
swojego problemu nazwał  „modlitwą”. Jezus miał wiarę. Masz 
tę samą wiarę, bo Jezus żyje w twoim wnętrzu! Nie przychodź 
do Boga z niewiarą. Idź do swojej góry i weź swój autorytet!

Mówienie do swojej góry w wierze przyniesie pozytywne 
rezultaty. Weźmy na przykład John’a Tesh’a. Kiedy był z nami 
w kwietniu 2019, mając swój koncert w naszym Audytorium, 
John opowiedział o tym, w jaki sposób prawdy, które wziął 
z nauczania Lepszy sposób modlitwy, pomogły mu pokonać 
raka. John zaświadczył, że zrozumienie wersetu z Ewangelii 
Marka 11:23 pomogło mu poznać jego autorytet w podróży 
do swojego uzdrowienia. Po tym jak zdiagnozowano u niego 
raka trzeciego stadium John i jego żona, Connie Selleca, 
postanowili wspólnie stanąć na Słowie Bożym w kwes  i jego 
uzdrowienia. John przemówił do swojej góry i ona ustąpiła! 
Dzisiaj John jest zupełnie uzdrowiony.

Musimy rozpoznać, że Bóg już zna każdą naszą potrzebę. 
Celem modlitwy nie jest poinformowanie „biednego, 
niedoinformowanego” Boga.

LEPSZY sposób modlitwy
Mów do swojej góry!
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Nie bądźcie do nich podobni (do 
pogan), gdyż wasz Ojciec wie, czego 
potrzebujecie, zanim go poprosicie.

Ewangelia Mateusza 6:8 (nawiasy moje)

Mówienie Bogu o tym, co powiedział lekarz, 
jak źle się czujesz i że twoja ukochana ciocia 
Zuzia umarła na to samo jest wypowiadaniem 
śmierci, nie życia.

W Księdze Przysłów 18:21 czytamy:

Śmierć i życie są w mocy języka, a kto 
go miłuje, spożyje jego owoc. 

Używaj swoich słów, żeby wypowiadać życie, 
a nie śmierć. Nie spędzaj czasu jedynie 
narzekając i zrzędząc. To jest zupełnie inne 
nauczanie, ale Bóg już to zrobił! Przez Jego 
rany zostałeś uzdrowiony (I List Piotra 2:24). 
To jest wielkie! Musisz mówić do swojej góry, 
tak jak Jezus przemówił do drzewa fi gowego. 

Kiedy już przemówiłeś do swojej góry, możesz 
się zastanawiać: „Co mam robić dalej? Czy 
mam teraz siedzieć i kręcić kciukami?”. Nie! 
Wychwalaj Boga za to, że twoje modlitwy 
zostały wysłuchane! Na przykład, jeśli wierzysz 
o uzdrowienie, ale jeszcze nie zobaczyłeś 
manifestacji, możesz dziękować Bogu za to, że 

to już jest wykonane. Wychwalanie i dziękowanie Bogu za to, że odpowiedział 
na twoje modlitwy zbuduje twoją wiarę i zachęci cię. W Liście do Kolosan 2:7 
czytamy, że wiara obfi tuje z dziękczynieniem. Każdy, kto nie porusza się w 
dziękczynieniu – bez względu na to, co się dzieje w jego życiu – tak naprawdę 
nie rozumie, co Bóg dla niego zrobił. Gdybyś zaczął dziękować Bogu, twoja 
wiara by się podniosła i nagle zaczęłoby się dziać. Powiedz: „Ojcze, dziękuje 
Ci za to, że przez rany Jezusa zostałem uzdrowiony. Przez wiarę przyjmuje to 
teraz!”.

To, co tutaj napisałem jest tylko czubkiem góry lodowej mojego nauczania na 
temat modlitwy. Mam o wiele więcej dla ciebie w tym temacie, więc proszę, 
zdobądź to nauczanie. Lepszy sposób modlitwy to potężne nauczanie, które 
prowadzi prosto do nauczania Autorytet wierzącego. Obie książki zostały 
wydane w języku polskim i możesz kupić je u nas w pakiecie za 49 zł (darmowa 
przesyłka). Możesz także kupić każdą z tych książek osobno. Razem z prawdami 
zdobytymi w tych nauczaniach twoje życie modlitewne wzrośnie i zaczniesz 
przyjmować od Boga o wiele szybciej niż być może przyjmujesz w tej chwili.

Aby zamówić u nas pakiet Lepszy sposób modlitwy (cena 49 zł/
darmowa wysyłka ) lub inne książki, wyślij do nas email na adres  
awmpolska@zyciesozo.com lub zadzwoń +48 42 280 78 67.

Kochamy Cię,

Lepszy sposób modlitwy + autorytet wierzącego    

KsiążkiK i żki

PAKIET

Zamów pakiet wysyłając email na adres:
 awmpolska@zyciesozo.com
lub zadzwoń 
+48 42 280 78 67 

(od wtorku do czwartku w godzinach 12 -17)
*oferta ważna do końca lipca
*wysyłki dokonujemy tylko na terenie Polski

49 zł
z darmową 
przesyłką
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Od Hong Kongu po Anglię i wszystkie stany Ameryki ludzie 
z całego świata zjeżdżają się, aby wziąć udział w corocznej 
Konferencji dla usługujących Andrew Wommacka. Nawiązują 
tam trwałe kontakty z innymi usługującymi, otrzymują zachętę 
i napełnienie do służby. 

Amanda Conway i jej rodzina z Londynu, w Anglii, uczęszcza 
na tę konferencję corocznie. Amanda docenia konkretne 
nauczanie Andrew, którym jest Duch, dusza i ciało. Jej syn 
przyjął uzdrowienie z choroby trawiennej na jednym ze 
spotkań Andrew w Londynie. Teraz, jako absolwentka Charis 
Bible College, Amanda służy jako ewangelistka. Konferencja dla 
usługujących pomaga jej być świeżą w służbie. „Przyjeżdżamy 
tu co roku, ponieważ są tutaj ludzie myślący tak samo, jak my i 
słyszymy prawdę. Nigdy się od niej nie oddalają. Każdy mówca 
oddziałuje na nasze życie. Mogą ci dać odświeżające, głębokie 
zrozumienie tego, czym jest prawda”– mówi Amanda.

Ponad dziesięć lat temu, pochodzący ze stanu Kolorado James 
i Lori Goebel odkryli nauczanie Andrew. Ich życie uległo 
zmianie, gdy zaczęli w pełni rozumieć, że łaska zabrała ich 
grzechy. Dziś usługują ludziom w zakładach poprawczych. 
Goebelsowie wierzą, że Konferencje dla usługujących są 
korzystne dla ludzi w każdym wymiarze służby. Lori mówi: 
„To jest naprawdę wspaniały czas, aby na nowo się połączyć z 
innymi pastorami i ludźmi w służbie. Każda osoba odbiera dla 
siebie bardzo wiele. Nieważne, czy służysz w służbie dla dzieci 
lub jesteś głównym pastorem w kościele; każdy znajdzie tutaj 
coś dla siebie”.

Nauczanie Andrew pomogło Susan Exelby, misjonarce w Hong 
Kongu, przezwyciężyć ciężką depresję, która ją zmusiła do 
opuszczenia pola misyjnego na jakiś czas. Teraz, z powrotem 
na miejscu, Susan mówi, że bycie częścią Konferencji dla 
usługujących oraz bycie partnerem AWM pomaga jej czuć 
wsparcie w jej służbie. „Partnerstwo z tą służbą oznacza 
relację. Czuję, że jestem częścią rodziny Andrew Wommack 
Ministries. To sprawia, że czuję, że nie jesteśmy sami w tym, 

co robimy. Jesteśmy częścią czegoś o wiele większego niż my 
sami i czuję, że jestem wspierana”. 

Richard Waller, stolarz i pastor z angielskiego miasteczka 
Surrey przyjął uzdrowienie z paraliżującej choroby po wzięciu 
udziału w konferencji Grace and Faith w 2008 roku. Richard 
docenia pozytywne środowisko na konferencji. Richard 
mówi: „Konferencja dla usługujących była wszystkim, czego 
potrzebowałem a także czymś więcej. Bycie w tym środowisku 
i bycie wspieranym przez otaczających mnie ludzi, którzy są w 
zgodzie i rozumieją, w jakim miejscu się znajdujesz jako pastor 
– to wspaniałe miejsce, żeby w nim być. Każdy pastor, który 
nie bierze w tej konferencji udziału wiele traci”.

Konferencja dla usługujących będzie miała miejsce w Charis 
Bible College w Woodland Park, w stanie Kolorado, od 
poniedziałku 30 września do piątku 4 października 2019. 
Dodatkowo, poza inspirującymi kazaniami wydarzenie to 
zawiera także możliwość zwiedzenia pięknej posiadłości, na 
której znajduje się szkoła, uczestnictwo w Szkole Uzdrowienia 
oraz warsztatach A.R.M.I, opcjonalny turniej golfowy. 
Dostępny jest także opcjonalny pakiet posiłków. 

Wraz z możliwością nawiązania relacji, intymności z Bogiem 
oraz wysłuchania przesłania namaszczonych nauczycieli, 
Konferencja dla usługujących 2019 służy temu, aby wzmocnić 
ludzi w ich powołaniu we wszystkich dziedzinach służby.

Uczyń plany już dzisiaj i przyjdź na Konferencję dla usługujących 
2019 w Woodland Park, w stanie Kolorado w USA! Dowiedz 
się więcej wchodząc na stronę na www.awmi.net/events

Zachęta, Wsparcie, Relacje
KONFERENCJA  dla usługujących
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Pragnieniem Andrew jest uczyć wielkich prawd Bożego Słowa w prostocie 
i przejrzystości od 23 marca 1968 roku, kiedy spotkał Pana.

Dlatego w 1983 roku Pan poprowadził Andrew do pisania komentarza 
biblijnego. Przez następne osiemnaście lat napisał 3 200 notatek począwszy 
od Ewangelii Mateusza po II List do Tymoteusza, spędzając średnio półtorej 
godziny studiowania na każdą notatkę. Większość z tych notatek została 
wydana w pięciu tomach, od Ewangelii Mateusza po List do Kolosan, jako Life 
for Today Study Bible and Commentary (Życie na dzisiaj – Biblia do studiowania 
i komentarz). 

Ograniczenia czasowe zmusiły Andrew w 2001 roku do zaprzestania wydawania 
komentarza Life for Today Bible Commentary, ale kontynuował spisywanie 
notatek podczas swojego osobistego studiowania Pisma Świętego. 

W 2004 roku oryginalne zapiski Andrew zostały połączone z jego osobistymi 
notatkami, z czego zrodził się jego komputerowy komentarz biblijny Living 
Commentary (Żyjący komentarz). Andrew nazywa go Living Commentary, 
ponieważ nieustannie pisze i uzupełnia swoje notatki dodając do niego około 
150 nowych notatek miesięcznie.

Pierwszego kwietnia 2019 roku ruszyła nowa wersja Living Commentary
Andrew Wommacka! Ten program komputerowy, dostępny tylko do 
ściągnięcia po zakupie, jest najobszerniejszym zbiorem objawienia, które Bóg 
dał Andrew w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Setki nauczań dostępnych 
na naszej amerykańskiej stronie internetowej są tylko wierzchołkiem góry 
lodowej czasu i wysiłku, które Andrew zainwestował zagłębiając się w Słowie 
Bożym. Tak naprawdę Andrew spędzał kilka dni lub nawet tygodni pisząc jedną 
notatkę tego Żyjącego Komentarza! 

Wraz z programem komputerowym Living Commentary, użytkownicy mają 
teraz dostęp do nowych i uzupełnionych notatek Andrew tak szybko, jak tylko 
są one gotowe do publikacji – nie dłużej niż w comiesięcznych seriach. Na dziś 
dzień Andrew napisał  ponad 22 000 notatek do 31 102 wersetów biblijnych. 
I ta liczba będzie rosła. 

Chociaż każde nauczanie Andrew jest warte 
każdego centa, kupienie ich wszystkich 
wiązałoby się z wydaniem tysięcy dolarów. 
Komentarz biblijny Living Commentary daje ci 
dostęp do całego tego objawienia za jedyne 
120 dolarów.

Oto kilka świadectw użytkowników Living 
Commentary:
„Ostatnio kupiłem komentarz biblijny Andrew 
Living Commentary. Ten komentarz pomógł mi 
uzyskać jasność i zrozumienie Słowa Bożego 
w drugiej kolejności po przyjęciu chrztu 
w Duchu Świętym. Nie musisz być teologiem, 
żeby go używać. Byłbym o wiele dalej, gdybym 
miał do niego dostęp wcześniej”. 

S. S., Kentucky 

„Dziękuję za dostęp online do waszego 
Living Commentary. Teraz, studiując 
Słowo Boże, mogę słyszeć Ducha Świętego 
o wiele wyraźniej. To wprowadziło mnie na 
nowe poziomy i jestem podekscytowany 
możliwością dalszego studiowania i nauki”. 

J. M., Ohio 

Sprawdź wszystkie możliwości naszego 
nowego i ulepszonego komentarza biblijnego 
Living Commentary, i zamów swój dostęp na 
www.awmi.net/commentary (tylko w języku 
angielskim). Pamiętaj, uwalnia cię tylko ta 
prawda, którą znasz (Ewangelia Jana 8:32).

Świadectwa zostały edytowane ze względu na ich 
długość i jasność przekazu.

Download for 
Mac or PC

KRÓTKA Historia  komentarza biblijnego KRÓTKA Historia  komentarza biblijnego 
Andrew Wommacka “Living Commentary”
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Może się zastanawiałeś, czy kiedykolwiek 
będziesz miał to, czego potrzeba, żeby 
usługiwać w innych krajach. Bez względu na 
to czy czujesz się powołany jako misjonarz, 
czy nie, twoje wsparcie pozwala studentom 
Charis Bible College zanieść przesłanie 
o Bożej, bezwarunkowej miłości i łasce głębiej 
w serca narodów.

Studenci, którzy udają się na wyjazdy misyjne, 
są niezwykle dotykani przez ludzi, którym 
usługują i przez oglądanie ludzi uwolnionych 
prawdą Ewangelii. Podczas wyjazdu na 
Węgry oraz na Ukrainę, studentka II roku, 
Faith Lutsko, doświadczyła chwili otwartości 
między sobą a Bogiem, która całkowicie 
zmieniła końcowy rezultat tego wyjazdu 
oraz – w bardzo dosłownym sensie – rezultat 
końcowy jej życia.

Na początku wyjazdu Faith była 
podekscytowana. Spodziewała się, że jej czas 
na Węgrzech i na Ukrainie będzie zadziwiający 
i że będzie usługiwała ludziom z wielkim 
zapałem i współczuciem. To, co znalazła 
w zamian było daleko poza jej oczekiwaniami.

Zamiast ekscytacji odkryła, że jest zamknięta 
w lęku. Kiedy chciała usługiwać, lęk 
wstrzymywał wszystkie słowa w jej wnętrzu. 
Nie postrzegała już Węgrów jako tych, którzy 
mogliby otrzymać od niej jej współczucie; 
zamiast tego widziała ludzi, których bała się 
rozczarować.

Przez jakiś czas trzymała to wszystko 
w sobie. Wydawało się, że wszyscy 
wokół niej doświadczają objawienia i 
chwil, które zmieniają życie, ale nie ona. 
I wstydziła się tego. Nie chciała, aby 
ktokolwiek dowiedział się, co się dzieje 
w jej sercu.

W końcu jednak otworzyła się przed swoją 
współlokatorką, która ponagliła ją, by zaniosła 
tę sprawę do Boga. Zrobiła to, mówiąc Mu 
każdą najmniejszą rzecz, która odczuwała 
i o której myślała. To, z czym się spotkała 
nie było potępieniem, ale współczuciem 
– współczuciem i empa  ą Boga, który zna 
nasze serca i najlepiej wie, jak nas wzmocnić 
w naszych najsłabszych chwilach. Jej wstyd 
natychmiast znikł.

Faith wzięła współczucie otrzymane od Boga 
i jej wyjazd misyjny zmienił się radykalnie. 
Już na drugi dzień dano jej możliwość 
przyprowadzenia grupy nastoletnich Węgrów 
do Pana, po spędzeniu z nimi czasu, kiedy 
usługiwała ich sercom i mówiła im o swoim 
Bogu, który jest pełen współczucia.

Wszyscy odczuwaliśmy lęk, którego 
doświadczyła Faith. On nas paraliżuje i 
próbuje nas powstrzymać przed chodzeniem 
w pewności powołania, które Bóg ma dla nas. 
Ale kiedy znamy współczucie i miłość Boga 
względem nas, wtedy możemy się odważnie 
nimi dzielić z każdym, kogo Pan stawia na naszej 
drodze. Dzięki temu, co robią nasi partnerzy, 

Charis Bible College może 
wyposażać studentów do 
przezwyciężania ich lęków 
i do wykonywania tego, do 
czego zostali stworzeni.

To jest moc partnerstwa: 
uzdalnianie studentów 
do zmiany swojego życia, 
aby później zmieniali życie 
innych. Jesteś częścią tego, co 
robimy w Andrew Wommack 
Ministries i w Charis Bible 
College dzięki temu, że jesteś 
naszym partnerem. Jeśli nie 
jesteś naszym partnerem, a 
chciałbyś nim zostać, zrób 
to wchodząc na stronę 
awmpolska.com/
partnerzy-laski/

Wyjazdy misyjne są tylko 
jednym z doświadczeń 

zmieniających życie 
studentów w Charis 

Bible College. Jeśli chcesz 
dowiedzieć się więcej na 

temat Charis i tego, co szkoła 
ma ci do zaoferowania, 

odwiedź stronę 
cbcpolska.com/szkola/

Wyjazdy misyjne szkoły Charis
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