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Czy wypełniasz dane ci przez Boga 
powołanie? Czy w ogóle wiesz, co Bóg 
przeznaczył dla twojego życia?

Jeśli tego nie wiesz, z całą pewnością nie 
jesteś jedyny. Bycie niepewnym, co do Bożej 
woli dla naszego życia jest powszechne wśród 
chrześcijan, chociaż nie powinno tak być 
(List do Efezjan 5:17). Jak w ogóle możemy 
oczekiwać, że będziemy budować Boże 
Królestwo, jeśli nawet nie wiemy jaka jest 
w tym nasza rola?

Pierwszym krokiem do wypełnienia Bożej 
woli dla twojego życia jest uświadomienie 
sobie, że Pan ma dla ciebie konkretne 
powołanie i plan.

 
Jeremiasz, starotestamentowy prorok, 

powiedział:

Doszło do mnie słowo Pana mówiące: Zanim 
ukształtowałem cię w łonie, znałem cię, zanim 
wyszedłeś z łona, uświęciłem cię i ustanowiłem 
prorokiem dla narodów.

      
          Księga Jeremiasza 1:4-5

Możesz nie być powołany do bycia 
prorokiem, tak jak Jeremiasz, ale tak samo 
jak Pan miał plan dla życia Jeremiasza, tak ma 
On plan dla ciebie. Nie jesteś pomyłką, która 
wydarzyła się przez przypadek. Nie pojawiłeś 
się na tej Ziemi przez przypadek. To, gdzie 
i kiedy się urodziłeś, rodzice, których Bóg ci 
dał, twoja osobowość; wszystko, co dotyczy 
ciebie, zostało zaaranżowane przez Boga w 
konkretnym celu.

Jednak nie możesz zakładać, że Boża wola 
automatycznie wypełni się w twoim życiu, 

czy życiu kogokolwiek innego. Kiedy rozejrzysz się dookoła, 
zobaczysz, że jest to całkiem oczywiste.

Na przykład: w Piśmie jest jasno powiedziane, że Bóg pragnie, 
aby wszyscy się opamiętali i zostali zbawieni (II List Piotra 3:9), 
ale wiemy, że nie wszyscy to robią. Bóg pragnie także, aby 
wszyscy byli uzdrowieni, jednak ludzie nadal żyją z chorobami 
w swoich ciałach. W ten sam sposób Bóg chce, aby wszyscy 
odnaleźli i chodzili w celu, które On dla nich ustanowił, jednak 
nie każdy będzie to robił. Ale nie jest to wina Boga. To zależy od 
nas. On zrobił swoją część, teraz naszą rolą jest odkrycie tego, 
co jest Jego wolą.

Kiedy już uświadomisz sobie, że Bóg ma konkretny plan dla 
twojego życia, następnym krokiem jest szukanie Boga w tej 
kwes  i. Dobrą wiadomością jest to, że Bóg nie ukrywa przed 
tobą Swojej woli.

Księga Jeremiasza 29:12-13 mówi nam, jak powinniśmy 
szukać Boga:

 Wtedy będzie mnie wzywać,
 pójdziecie i będziecie modlić się do
 mnie, a ja was wysłucham.
 Będziecie mnie szukać i znajdziecie
 mnie, gdy będziecie szukać
 całym swym sercem.

Zwróć uwagę na nacisk położony na szukanie całym swym 
sercem. Tak długo, jak będziesz w stanie żyć bez poznania 
Bożej woli dla twojego życia, tak właśnie będziesz żył. Ale 
kiedy będziesz szukać jej całym swym sercem, to znajdziesz ją 
(Ewangelia Mateusza 7:7).

Kiedy byłem w ostatniej klasie liceum uświadomiłem sobie, 
że będę musiał podjąć decyzje dotyczące mojej przyszłości, 
które zaważą o całym moim życiu. Jedną rzeczą, w którą bardzo 
mocno wierzyłem było to, że Bóg ma plan dla mojego życia. Nie 
miałem pojęcia jaki to był plan, ale byłem zdeterminowany, aby 
się dowiedzieć. I tak zacząłem szukać Pana.
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Liderzy mojego kościoła nie byli w stanie 
zaoferować mi żadnego wyraźnego kierunku, 
więc zacząłem czytać Biblię tak, jak jeszcze 
nigdy przedtem. Czytałem pilnie przez cały 
ostatni rok liceum, jednak nie otrzymałem 
żadnego konkretnego kierunku od Pana. 
I nagle fragment Pisma z Listu do Rzymian 
12:1-2 stał się dla mnie żywy:

Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże,
abyście składali wasze ciała jako ofi arę żywą,
świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna 
służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, 
ale przemieńcie się przez odnowienie waszego 
umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, 
przyjemną i doskonałą wolą Boga.

 Te wersety obiecują, że jeśli (1) złożę 
swoje ciało jako żywą ofi arę i (2) odnowię mój 
umysł, to wtedy (3) rozeznam co jest dobrą, 
przyjemną i doskonałą wolą Boga. Bingo! 
Właśnie odnalazłem klucz do wypełnienia 
Bożej woli!

I tak zacząłem czteromiesięczną naukę na 
temat tego, co oznacza bycie żywą ofi arą 
i odnawianie swojego umysłu. Krótki czas po 
tym, 23 marca 1968 roku, doświadczyłem 
spotkania z Panem, które przemieniło moje 
życie. W ciągu 60 dni zostałem poprowadzony 
do podjęcia radykalnych decyzji, które ustawiły 
moje życie na kursie, który doprowadził mnie 
do miejsca, w którym jestem dzisiaj. 

Sednem sprawy jest to, że wszystko, co Bóg zrobił w moim 
życiu przez ostatnie 50 lat zaczęło się od tego, że zacząłem 
szukać Boga i Jego woli dla mojego życia. To był punkt wyjścia.

Ale poznanie Bożej woli to nie wszystko. Musisz się też 
nauczyć jak za nią podążać i jak ją wypełnić, a to oznacza 
uczenie się współpracy z Bogiem, która pozwoli na wypełnienie 
się Jego woli. Niektórzy wpadają w kłopoty, ponieważ starają się 
zrealizować Bożą wolę wykorzystując do tego swoje naturalne 
talenty lub swoją siłę, albo próbują pominąć bardzo ważny czas 
przygotowania.

Inni chybiają w kwes  i posłuszeństwa. Nie rozumieją, że jeśli 
chcesz ukończyć bieg w pełni sił i zrobić wszystko to, co Bóg 
dla ciebie zaplanował, musisz przestrzegać kroków, które Bóg ci 
daje. Tutaj nie ma drogi na skróty!

Mam do powiedzenia na ten temat o wiele więcej, 
a szczegóły dotyczące tego tematu omawiam w trzech seriach 
pt.: „Jak odnaleźć Bożą wolę”, „Jak podążać za Bożą wolą” 
i „Jak wypełnić Bożą wolę”. Te nauczania dostępne są na płytach 
CD lub DVD jako część pakietu „Boża wola”. Dodatkowo pakiet 
zawiera korespondujące z moją książką pt. „Jak odnaleźć, 
podążać za i wypełnić Bożą wolę” podręczniki do nauki oraz 
drugie wydanie „Des  ny Stories” na płycie DVD (materiały tylko 
w języku angielskim). Każdą z tych rzeczy można również zakupić 
osobno. Zamówienie możesz złożyć przez stronę internetową: 
www.awmi.net lub dzwoniąc pod numer: 719-635-1111. 
Chociaż większość chrześcijan nie jest pewna czy kroczy w 
Bożej woli, ty nie musisz być jednym z nich. Zdobądź pakiet 
„Boża wola” i odkryj jak odnaleźć, podążać za i wypełnić Bożą 
wolę!

Bóg nie jest na ciebie zły ani tobą zasmucony! Bóg kocha cię pomimo tego, co zrobisz czy czego nie zrobisz! 
Jego miłość do ciebie nie opiera się na twoich uczynkach! “Wojna się skończyła” to cykl nauczań Andrew 
Wommacka, w którym zgłębia dzieło Bożego uwolnienia nas od grzechów oraz kary, która była z ym związana. 
Zrozumienie, że Bóg nie jest na nas zły, ani nawet nie jest w złym nastroju, oraz że nas kocha, może być dla 
ciebie uwalniające. To przesłanie może przynieść przełom w twojej relacji z Bogiem.

NAUCZANIE WIDEO  Z  LEKTOREM

WOJNA SIĘ SKOŃCZYŁA
WWW.AWMPOLSKA.COM
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Po tym jak Jamie i ja wzięliśmy 
ślub, i jak Pan powołał 
mnie do służby, był pewien 
okres, w którym niemalże 
zagłodziliśmy się na śmierć. 
W tamtym czasie mieszkaliśmy 
w Seagoville w Teksasie 
i mieliśmy akurat tyle 
pieniędzy, żeby przeżyć, ale 
zmagaliśmy się z tym. Ludzie 
oferowali mi pracę, ale ja 
odmawiałem, mówiąc: „Nie, 
Bóg powołał mnie do służby”. 
Odnosiłem wrażenie, że jeśli 
pójdę do pracy, nie będę robił 
tego, co Bóg mi powiedział, 
że mam robić. Moje serce 
miało rację, ale moja głowa się 
myliła. Nie głosiłem Ewangelii 
na pełen etat, więc nie 
powinienem był oczekiwać, 
że będę z niej żył (I Kor. 9:14). 
W rezultacie przechodziliśmy 
przez naprawdę ciężki czas.

Pewnej nocy 1974 roku 
pojechaliśmy do szkoły biblijnej 
„Chrystus dla Narodów” 
w Dallas, aby posłuchać 
gościnnego mówcy, który 
głosił na temat dobrobytu. 
Pamiętam, jak oglądałem 
kasety, które można było 
kupić i zastanawiałem się jak 
bardzo mogłyby one zmienić 
nasze życie, ale nie mieliśmy 
pieniędzy. Spojrzałem na 
Jamie i zobaczyłem łzy w jej 
oczach. W tamtym czasie 
była w ósmym miesiącu ciąży 
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i od dwóch tygodni nic nie jadła, ponieważ 
nie mieliśmy jedzenia. Ale nigdy nie narzekała. 
Nigdy nie powiedziała nawet słowa. Myślę, że 
gdyby to zrobiła, to by mnie zrujnowało. 

To było w czasach, kiedy złożyłem Bogu 
obietnicę, mówiąc: „Panie, jeśli kiedykolwiek 
pokażesz mi w Swoim Słowie coś, co może 
pomóc innym, ja nigdy nie odmówię im do 
tego dostępu z powodu fi nansów”. W tamtym 
czasie nawet nie wiedziałem, że w ogóle będę 
miał coś do rozdania, więc nawet nie do końca 
rozumiałem, co mówię, ale zobowiązałem się 
i zrobiłem to na poważnie.

Lata później, kiedy byłem pastorem 
w Pritche   Colorado, setki ludzi zaczęły 
przychodzić do naszego kościoła w miasteczku 
liczącym 144 mieszkańców. Ponieważ nigdy 
wcześniej nie słyszeli tego, o czym ja nauczałem, 
zaczęli przynosić odtwarzacze kaset, aby 
móc nagrywać moje przesłania. Wszystkie 
odtwarzacze stały ustawione w pierwszym 
rzędzie. Kiedy kasety dochodziła do końca 
pierwszej strony, urządzenia się wyłączały, 
a ludzie podchodzili, żeby zmienić stronę kaset.

W końcu, w moim szybkim jak błyskawica 
umyśle, postanowiłem, że nagram jedno 
przesłanie i skopiuję je dla wszystkich. Nie 
mieliśmy żadnego wymyślnego sprzętu, więc 
zawiązałem sznur dookoła dużego, starego 
mikrofonu i zawiesiłem go sobie na szyi, razem 
z kablem podłączonym do magnetofonu.

Z początku, powielałem kasety przez 
umieszczanie dwóch magnetofonów w pudełku 
po butach, jeden z nich odtwarzał nagranie, a 
drugi przy użyciu mikrofonu pojemnościowego 
to nagrywał. Niedługo później zacząłem 

korzystać z kabli, które umożliwiały połączenie 
dwóch magnetofonów i pozwalały na 
nagrywanie w czasie rzeczywistym. Aby sprostać 
zapotrzebowaniu, pierwszą rzeczą jaką robiłem 
rano było uruchamianie magnetofonów, 
a ostatnią rzeczą jaką robiłem w nocy było ich 
wyłączanie. Doszliśmy do miejsca, w którym 
wydawaliśmy setki kaset miesięcznie! Wszystkie 
były rozdawane za darmo.

Robiłem tak dniami i nocami, ale w końcu 
musiałem powiedzieć ludziom, że nie dam rady 
już robić tego sam. Sprawdziłem, ile kosztuje 
powielacz kaset, ale jego cena wynosiła 3.000 
dolarów, a ja zwyczajnie nie miałem takiej 
sumy pieniędzy. Jeden człowiek powiedział, że 
on może kupić to urządzenie, a inny człowiek 
powiedział, że zaopatrzy nas w kasety. W taki 
sposób rozpoczęliśmy naszą kasetową służbę 
i od tamtej pory rozdajemy nasze nauczania.

Ktoś może powiedzieć: „Nie możesz 
utrzymać służby robiąc w ten sposób!”. Cóż, nie 
budźcie mnie z tego snu, ponieważ to działa!
 A moja obietnica jest tak samo mocna, jak była 
lata temu, kiedy ją złożyłem.
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wyłączanie. Doszliśmy do miejsca, w którym 
wydawaliśmy setki kaset miesięcznie! Wszystkie 
były rozdawane za darmo.
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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


