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Łaska kontra wiara?
Łaska i wiara są często postrzegane jako przeciwstawne sobie siły. Wielu z tych, którzy kładą nacisk na Bożą 
łaskę wierzy, że kiedy już jesteśmy zbawieni, Boże błogosławieństwa (pokój, uzdrowienie, prosperowanie) 
są przez Niego suwerennie rozdzielane, tak jak On tego chce. Wielu z tych, którzy kładą nacisk na wiarę, 
wierzy, że przyjmowanie od Boga jest zależne od nas; wierzą, że Boże błogosławieństwo w naszym życiu jest 
zależne od naszej chęci do studiowania Bożego Słowa, od modlitwy i postu, chodzenia do kościoła a nawet 
od oddawania dziesięciny.  

Rzeczywista prawda leży gdzieś pomiędzy. Łaska i wiara są niezbędnymi składnikami naszej drogi z Panem. 
Jednakże podkreślanie jednego z wykluczeniem drugiego oraz brak równowagi sprawią, że przyjmowanie 
od Boga będzie trudne. Brak zrozumienia zależności między łaską a wiarą doprowadził do wielkiego 
zamieszania, do frustracji i do rozczarowania w Ciele Chrystusa.   

Andrew Wommack, znany w wielu krajach nauczyciel Słowa Bożego wskazuje na wiele złych założeń, które 
doprowadziły do tych dwóch pozornie przeciwstawnych sobie poglądów na temat łaski i wiary oraz uczy, 
w jaki sposób możesz przyjmować od Boga poprzez doprowadzenie ich do równowagi. Jeżeli zmagałeś 
się w swojej relacji z Bogiem lub ze zrozumieniem, dlaczego twoje modlitwy wydają się pozostawać bez 
odpowiedzi, ta książka jest dla ciebie.  

KSIĄŻKA JUŻ W SPRZEDAŻY !
WWW.AWMPOLSKA.COM
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Księga Przysłów wyraźnie podkreśla 
wartość zasad, które możemy 
w niej znaleźć. Czytamy, że służy ona 
„do poznania mądrości i karności, 
do zrozumienia słów roztropnych; 
(3) do zdobycia pouczenia w mądrości” 
(Ks. Przysłów 1:2-3). 
Biblia mówi, że te słowa służą 
do „udzielenia prostym rozwagi, 
a młodemu – wiedzy i roztropności” 
(Ks. Przysłów 1:4).

Słowo „rozwaga” oznacza właściwy osąd 
lub zdrowy rozsądek. Nie jest jednak 
trudno zauważyć, że nasze społeczeństwo 
porzuciło zdrowy rozsądek, a Kościół, 
niestety, idzie w jego ślady. Ludzie 
zaniedbują uczenie się rzeczy takich jak 
Księga Przysłów, które mogą im pomóc 
i uczynić ich zdrowymi duchowo; czytają 
tylko te fragmenty Słowa, które poprawiają 
im samopoczucie. Wolą przejść prosto do 
deseru, omijając warzywa! 

Amplifi ed Biblie mówi, że słowo “prości” 
użyte w Księdze Przysłów 1:4 oznacza tych, 
„których łatwo zwieść, zmylić”. Jedyną 
bronią, jaką Szatan posiada przeciwko 
ludziom, jest zwiedzenie. Zyskuje dostęp 
do ludzi z powodu ich niewiedzy. W 
Księdze Ozeasza 4:6 Bóg powiedział, że 
Jego lud „ginie z braku poznania”.

Sam Jezus opisał jak ważne jest 
studiowanie Słowa Bożego, mówiąc: 
„(31) Jeśli będziecie trwać w moim słowie, 
będziecie prawdziwie moimi uczniami. 
(32) I poznacie prawdę, a prawda was 
wyzwoli” (Ew. Jana 8:31-32).
Więc rozmyślanie nad tymi prawdami 
zachowa nas przed diabelskim 
zwiedzeniem. To nas uwolni!

JEDZ SWOJE WARZYWA: 
NAUCZANIE Z KSIĘGI PRZYSŁÓW

Kolejną rzeczą, która przewija się przez kilka pierwszych 
wersów Księgi Przysłów jest to, że te przysłowia posłużą 
nam „do zrozumienia słów roztropnych” i „do zdobycia 
pouczenia w mądrości” (Ks. Przysłów 1:2-3). Bożą wolą 
jest, aby każdy z nas posiadał mądrość i zrozumienie. 
List do Efezjan 5:17 mówi: „nie bądźcie nierozumnymi, ale 
rozumiejcie, jaka jest wola Pana”. Nigdy nie jest tak, że Bóg 
nam nie daje – to my nie przyjmujemy. To dlatego Księga 
Przysłów kładzie duży nacisk na przyjmowanie tych rzeczy.

Jednym ze sposobów na przyjmowanie jest podążanie 
za tym, co powiedział Salomon w Księdze Przysłów 4:21 
– „Niech (te słowa) nie schodzą ci z oczu, zachowaj je 
w głębi twego serca” (słowa w nawiasie dodane). 
Inaczej mówiąc, nie możemy wziąć i odstawić Boga 
i naszej relacji z Nim do kąta. On potrzebuje być 
w centrum. Nigdy nie powinniśmy tracić z oczu Jego 
Słowa. Tutaj nie chodzi o nasze fi zyczne oczy, ale raczej o 
to, że zawsze powinniśmy być skupieni na Słowie Bożym.

Księga Przysłów mówi nam nie tylko o tym, jaki jest cel 
studiowania Bożego Słowa, ale pokazuje, że słuchanie 
Słowa jest równie ważne.

Mądry posłucha i przybędzie mu wiedzy, 
a rozumny nabędzie rad.

Ks. Przysłów 1:5

Ten werset jasno mówi, że jeśli mądry człowiek usłyszy, 
to przybędzie mu wiedzy. Ta księga nie jest jedynie dla 
prostych oraz tych, którzy nie posiadają wiedzy, nie mają 
zrozumienia. Księga Przysłów jest dla wszystkich.

Księga Przysłów 4:20 mówi: „Synu mój, zważaj na moje 
słowa; ku moim naukom nakłoń swe ucho”. Nie wystarczy 
codzienne czytanie rozdziału Biblii czy wersetu na dany 
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dzień. Czytanie Biblii jest ważne – nawet 
niezbędne – ale możemy wziąć ze Słowa 
jeszcze więcej poprzez słuchanie (List do 
Rzymian 10:17). Dlatego powinniśmy wziąć 
sobie za cel słuchanie dobrego nauczania 
o Słowie Bożym.

Słuchanie Bożego Słowa jest tak ważne, że 
nawet Biblia mówi, że to przedłuży nasze 
życie (Ks. Przysłów 4:10). To z tego powodu 
wiele moich nauczań, łącznie z tym, jest 
dostępnych na płytach CD oraz DVD, a 
większość z nich można za darmo pobrać z 
naszej strony internetowej (tylko w języku 
angielskim). Możesz słuchać tych nauczań 
cały czas i utwierdzić je w sobie.

Kiedy już postawisz Słowo Boże przed 
swoimi oczami i uszami, musisz je 
wypowiadać... Mówienie i używanie słów 
mądrze, to temat przewijający się przez 
całą Księgę Przysłów:

Język mądrych zdobi wiedzę, 
ale usta głupich tryskają głupotą. 

Ks. Przysłów 15:2 

Zdrowy język jest drzewem życia, 
a jego przewrotność jest zniszczeniem 
dla ducha. 

Ks. Przysłów 15:4

Wargi mądrych szerzą wiedzę, 
a serce głupich nie. 

Ks. Przysłów 15:7 

Słowa, które wypowiadamy, są potężne. Ci, którzy są 
mądrzy, będą mądrze używać swoich słów, ale przykre 
jest to, że większość osób nie rozumie mocy, która 
kryje się w ich słowach. Mówią okropne rzeczy o sobie 
i innych, przez co są schwytani przez własne słowa. 
To nie jest oznaką mądrości.

„Zdrowy język jest drzewem życia” – te słowa oznaczają, 
że zdrowy język jest życiodajny. Jest źródłem wszystkiego. 
Nasze życie jest związane ze słowami, które mówimy. 
To, co mówimy jest tym, co dostajemy, tak mówi nam 
Biblia. Słowo „zdrowy” oznacza „lekarstwo”, „kuracja” lub 
„uwolnienie” (wg Konkordancji Stronga). Inaczej mówiąc, 
zdrowy język – to, co mówimy – jest tym, co nas uleczy. 
Nasze słowa mogą nas dosłownie uleczyć lub uczynić 
chorymi. 

Słowo Boże jest lekarstwem dla całego naszego ciała 
(Ks. Przysłów 4:22). Gdybyśmy rozmyślali nad Słowem 
Bożym (Ks. Jozuego 1:8) nie pozwalając, aby oddaliło się 
od naszych oczu, i zachowalibyśmy je w głębi naszych 
serc, ono stałoby się dla nas życiem i zdrowiem. Słowo 
Boże działa! Ale musimy je przyjąć do naszego wnętrza, 
a później pozwolić, aby mogło ono z nas wypływać. 

Podstawą wszystkiego jest mądrość; zdobywaj 
mądrość i za cały swój majątek zdobywaj 
roztropność.

Ks. Przysłów 4:7

Wiem, że studiowanie tej księgi mądrości pomoże ci 
w potężny sposób. Bądź błogosławiony i przyjmij wszystko, 
co Pan ma dla ciebie, zagłębiając się w Piśmie Świętym  
razem ze mną. 

Jesteście światłością świata
REKRUTACJA DO SZKOŁY CHARIS 2018/2019

  WWW.CBCPOLSKA.COM
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„Zadzwoniłam dziś do Centrum Telefonicznego Andrew Wommack Ministries, ponieważ bardzo potrzebowałam 
modlitwy. Z powodu długotrwałych problemów zdrowotnych czułam się fi zycznie i duchowo wyczerpana, a jednak 
musiałam sprostać wymaganiom ze strony rodziny oraz pracy. Miałam grypę, problemy z oddychaniem i cierpiałam 
z powodu bólu kolana, z którym nie zdążyłam jeszcze pójść do lekarza. Cała ta sytuacja bardzo mnie przytłaczała, 
a ja nie miałam pojęcia, co powiedzieć ani o co prosić, kiedy usługujący modlitwą odebrał telefon. Moja wypowiedź 
była bardzo chaotyczna i niespójna, jednak udało mu się ją zrozumieć. W trakcie jego cierpliwej i pełnej mocy 
usługi, niezaprzeczalne Boże namaszczenie przyniosło mi całkowite fi zyczne uzdrowienie, przejrzystość myśli, 
niewytłumaczalny pokój, odnowiło pewność oraz zupełną radość! Chwała Bogu!”     
      

          M. P.   New Jersey

„W 2006 roku zachorowałam na boreliozę. 
Mniej więcej w tym samym czasie moją 
uwagę zwróciła służba Andrew Wommack 
Ministries, jednak nie słuchałam Andrew 
regularnie. W końcu, w 2017 roku, poczułam, 
że Duch Święty na nowo przyciąga mnie do 
jego służby. W sierpniu, modliłam się i pytałam 
Ducha Świętego, co mam robić. Natychmiast 
poprowadził mnie do nauczania Andrew na 
temat uzdrowienia, które było w Internecie. 
Pod koniec swojego nauczania, Andrew 
powiedział, abyśmy podnieśli nasze dłonie, 
jeśli jesteśmy gotowi przyjąć uzdrowienie. 
Kiedy tylko podniosłam swoje ręce, poczułam 
jak ciepło ogarnia całe moje ciało, od czubka 
głowy w dół aż do stóp. Osunęłam się na fotel 
i po prostu odpoczywałam w tym cieple. Po 
godzinie wstałam z energią, której nie czułam 
od lat! Wiedziałam, że zostałam uzdrowiona 
i dziękowałam Mu za to! Mój mąż mówi, że 
nie jestem już tą samą osobą, którą wcześniej 
znał. Dziękuję Ci, Jezu!”

P. Q.   Tennessee

„Pewnego dnia poślizgnąłem się na lodzie i chrupnęło mi 
w kostce. Prześwietlenie pokazało, że moja kostka jest 
w kawałkach. Lekarze nalegali na operację, ale powiedziałem 
im, że zabieg nie wchodzi w grę. Zacząłem wierzyć 
Słowu Bożemu i zacząłem mówić moim kościom, aby się 
scaliły. Kiedy lekarka pokazywała mi wyniki kolejnego 
prześwietlenia, była absolutnie zdumiona. Kości nadal były 
połamane, ale wszystkie fragmenty były ustawione we 
właściwych miejscach i we właściwy sposób! Pani doktor 
powiedziała: „W dalszym ciągu zalecałabym operację”. 
Po tej wizycie wróciłem do domu i przez następny tydzień 
modliłem się. Po tygodniu udałem się na spotkanie Szkoły 
Uzdrowienia w Charis. Opierając się na kulach wyszedłem do 
przodu po modlitwę. Kiedy modlono się o mnie poczułem 
jak moja kostka robi się gorąca. Zacząłem na niej chodzić, 
poczułem jak coś w środku przeskoczyło i od tamtej pory 
moja noga jest całkowicie zdrowa – nawet nie widać po niej, 
że kiedykolwiek była złamana!”

T. G.   Colorado

ŚWIADECTWA:
Co mówią inni!
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Aby Boża wola mogła się 
wypełnić, czasami musisz 
wyglądać jako szalony. Kiedy 
Gina – żona Buda Boop’a – 
zapadła w śpiączkę z powodu 
piątego stadium tętniaka 
mózgu, on nie przejmował 
się opinią lekarzy, ani tym, 
czy urazi kogoś swoimi 
przekonaniami. Jedyne, na 
czym mu zależało było to, aby 
Boża wola mogła się objawić 
w całkowitym uzdrowieniu 
jego żony. Oto historia rodziny 
z Phoenix w stanie Arizona, 
która wierzyła Słowu Bożemu 
na przekór beznadziejnym 
okolicznościom.

Bud wspomina: „Pamiętam, 
jak w jednym ze swoich 
nauczań Andrew powiedział 
– „To, jak zaczynasz bitwę, 
zwykle oznacza to, jak 
ją zakończysz”. Dlatego 
pomyślałem, że muszę być 
silny i  „Od tego zacznę”.

Życie Giny spoczywało 
w rękach neurochirurgów 
prowadzonych przez Ducha 
Świętego. Bud, będąc tego 
świadomym, zadzwonił do 

GOTOWY by uchodzić za szalonego
swojego lekarza rodzinnego – dr Douglasa 
Bailes’a i namówił go, aby ten porozmawiał 
z doktorem Saphier - ordynatorem neurologii. 
Nieznany neurologom doktor Bailes, był 
fanem nauczań Andrew na temat uzdrowienia 
i z całego serca wierzył w uzdrawiającą moc 
Jezusa.

„Opisał mi co się dzieje”, wspomina dr Bailes. 
„Powiedział mi, że daje jej mniej niż 10% szans 
na przeżycie… w oparciu o to, co widział… 
a ja powiedziałem – „Dr Saphier, czy mogę się 
z panem pomodlić?”.
 
Bud wyjaśnia: „Tak więc pomodlił się o niego 
i powiedział – „Myślę, że zrobicie operację 
i zobaczy pan rzeczy, których pan się nawet 
nie spodziewa. Wszystko zakończy się lepiej 
niż pan myśli, to będzie cudowny rezultat”.

Bud i jego córka, Rachel, znaleźli inspirację 
w świadectwie uzdrowienia Allena i Debbie 
Moore. Debbie opowiadała w nim, że 
otrzymała werset z Listu do Rzymian 8:6 
– „Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł 
Ducha to życie i pokój”. Bud mówi: „To była 
jasna sytuacja... muszę mieć pewność, 
że zneutralizuję każdą negatywną rzecz 
wypowiedzianą nad Giną”.

Rachel dodaje: „Każdego dnia szliśmy tam 
z oczekiwaniem, że dzisiaj ona się obudzi. Jeśli 
tak się nie stało, przychodziliśmy następnego 

dnia i mówiliśmy – „Dzisiaj się obudzi”. 
Ogłosiliśmy to i oczekiwaliśmy tego. Dla 
lekarzy wyglądaliśmy jak wariaci. Ale wolałam, 
byśmy wyglądali jak szaleni w oczach lekarzy 
niż stracić moją mamę”.

„Pewnego dnia otworzyliśmy Ginie oczy – 
wspomina Bud – razem z córką staliśmy obok 
niej. I ona… spojrzała na nas”.

Gina wspomina: „Obudziłam się i pomyślałam 
– „O co chodzi? Dlaczego mój mąż otwiera 
mi na siłę oczy?”. Wtedy Rachel powiedziała 
mi – „Mamo, byłaś w śpiączce”. Ja nawet 
nie zdawałam sobie z tego sprawy, nie 
wiedziałam, że to trwało całe tygodnie”.

Obecnie Gina jest całkowicie zdrowa. Nie tylko 
chodzi bez niczyjej pomocy, jej wzrok działa 
bez zarzutu, ale też nie ma żadnych skutków 
ubocznych po tętniaku. Cud uzdrowienia 
Giny pozostawił lekarzy w szoku, ale także 
zainspirował ich.

Historia Giny to tylko jeden z przykładów 
niezliczonej ilości osób, których życie zostało 
odnowione dzięki Andrew Wommack 
Ministries. Te nauczania są dostępne dla 
wszystkich tylko dzięki wsparciu naszych 
przyjaciół i partnerów. Dzięki Tobie rodzina 
z Phoenix w Arizonie stanęła w wierze, na 
przekór niemożliwej sytuacji. 


