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W trakcie swojej ziemskiej posługi, Jezus wykorzystywał 
cuda jak dzwonek na obiad. Używał ich, aby udowodnić, 
że mógł wybaczyć grzech (Ew. Marka 2:10-12). Bóg 
używał ich, aby uwiarygodnić Jezusa i Jego przesłanie 
(List do Hebrajczyków 2:3-4). Jezus powiedział też swoim 
naśladowcom, że będą robić te same rzeczy, które On 
robi (Ew. Jana 14:12). On powiedział, że nauczanie 
Jego Słowa będzie potwierdzane przez znaki i cuda 
(Ew. Marka 16:20).

Dlaczego więc nie oglądamy dzisiaj większych 
manifestacji Bożego uzdrowienia? Czy ludzie nie cierpią 
nadal z powodu chorób? Czy Jezus nie kocha ludzi 
dzisiaj tak samo mocno jak wtedy, gdy chodził po Ziemi? 
Czy wierzący nie potrzebują w dalszym ciągu oglądać 
manifestacji Jego mocy? 

Tak!

Potrzebujemy dzisiaj uzdrawiającej Bożej mocy. A Bóg 
chce uwolnić tę moc. Alleluja! Jednak uzdrowienie 
nie zależy jedynie od Boga. To nie Bóg decyduje 
o tym, kto zostanie, a kto nie zostanie uzdrowiony. 
To radykalne stwierdzenie, ale to prawda. I właśnie 
w tym stwierdzeniu znajdujemy jedne z największych 
przeszkód w przyjmowaniu Bożej uzdrawiającej mocy. 

Jedną z najgorszych doktryn w Ciele Chrystusa jest 
przekonanie, że to Bóg jest tym, który wszystko 
kontroluje i dopuszcza, a jeśli Szatan ma coś wspólnego 
z tragediami to tylko dlatego, że zanim cokolwiek zrobił, 
najpierw dostał na to Boże pozwolenie. 

To wygodna teologia, ponieważ zwalnia człowieka 
z odpowiedzialności. Zwolnienie z odpowiedzialności 
jest powodem, dla którego ta teologia jest popularna. 
Ale to przekonanie cię zabije. Boża wola nie wypełni 
się automatycznie. Musimy wierzyć i współpracować 
z Bogiem, aby przyjąć to, co On nam zapewnił. W tym 
zawiera się również nasze zbawienie.

W II Liście Piotra 3:9 czytamy:

Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak 
niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje 
względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby 
ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do 
pokuty.

Jest to tak wyraźnie powiedziane jak tylko Pismo może 
to zrobić. Nie jest Bożą wolą, aby ludzie ginęli, jednak 
to i tak się dzieje. Jezus powiedział, że więcej osób 
będzie wchodzić przez szeroką bramę prowadzącą 
do zatracenia niż przez wąską bramę, która prowadzi 
do życia (Ew. Mateusza 7: 13-14). Bóg nie narzuca 
ludziom zbawienia.

Ludzie nie muszą prosić Jezusa, aby ich zbawił. Muszą 
jedynie uwierzyć w tę prawie-zbyt-dobrą-by-była-
prawdziwą wiadomość o tym, że ich grzechy zostały już 
przebaczone i przyjąć swoje zbawienie (Dz. Apostolskie 
16:31). Cóż, ta sama prawda dotyczy uzdrowienia: 
Bóg już każdego uzdrowił, tak samo jak zapłacił już 
za przebaczenie naszych grzechów. Uzdrowienie jest 
już wykonaną pracą. 

On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na 
drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli 
dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście 
uzdrowieni.

I List Piotra 2:24

Uzdrowienie zostało dane 2000 lat temu w Jerozolimie, 
kiedy Jezus wziął te sińce na Swoje plecy. On nie 
przyjął i już nie przyjmie więcej żadnych sińców. To już 
się wykonało. Ludzie mogą dzisiaj przyjąć to, co Jezus 
osiągnął tysiące lat temu, ale muszą przyjąć to przez 
wiarę.

Pismo nie mówi nam, abyśmy modlili się o chorych. 
Modlenie się o chorych powoduje, że wyglądamy 
jakbyśmy nie mieli mocy do tego, aby usłużyć im 
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uzdrowieniem. A jest zupełnie odwrotnie: Jezus 
powiedział nam, abyśmy uzdrawiali chorych 
(Ew. Mateusza 10:1, 8; Ew. Łukasza 9:1 i 10:9). 
Istnieje ogromna różnica pomiędzy proszeniem 
Pana o uzdrowienie ludzi, a uzdrawianiem ich. 

Wiem, że wielu chrześcijan jest zbulwersowanych 
tym, co właśnie powiedziałem. Myślą sobie: 
„Za kogo ty się uważasz?” Cóż, bez Jezusa jestem 
nikim (Ew. Jana 15:5), ale dobra wiadomość jest 
taka, że nie jestem bez Jezusa! On mnie nigdy nie 
porzuci ani nie opuści (List do Hebrajczyków 13:5). 
Alleluja!

Dlatego mogę tak samo jak apostoł 
Piotr, powiedzieć - „co mam, to ci daję”
(Dz. Apostolskie3:6). To słowa, które powiedział 
Piotr, w Dziejach Apostolskich 3, gdy usłużył 
chromemu mężczyźnie. Piotr nie pomodlił się 
o tamtego człowieka. Nie powiedział - „O, Panie, 
bez Ciebie nic nie możemy. Prosimy, jeśli taka jest 
Twoja wola, uzdrów tego mężczyznę”. Uzdrawianie 
zawsze jest wolą Boga (III List Jana 2). My nie 
prosimy, a potem czekamy i oglądamy. To nie 
jest wierzenie Jego Słowu. Zamiast żebrakami, 
musimy stać się wierzącymi, którzy znając Bożą 
wolę, używają swojego autorytetu by uzdrawiać.

Dzisiaj, mówienie i zachowywanie się w ten 
sposób spowoduje, że wylecimy z większości 
kościołów.  To nie jest sposób, w jaki wielu 
chrześcijan wierzy odnośnie doświadczania 
uzdrowienia. I to jest jeden z głównych powodów, 
przez które nie oglądamy częściej manifestującej 
się uzdrawiającej mocy, którą Jezus zapewnił.

Modliłem się o tysiące ludzi na moich spotkaniach w całym 
kraju, a jednak nie oglądam uzdrowienia każdej osoby. 
Może jest tak ze względu na problem w sercu człowieka 
przyjmującego modlitwę, a może to być coś, czego nie 
rozumiem w związku z daną osobą. Ale jednego jestem 
pewien, to nie jest wina Boga. Wiem, co Bóg nam obiecał 
i wiem, że Jego wolą dla wszystkich jest przyjęcie uzdrowienia.

Uzdrowienie jest bardzo ważną kwes  ą w Ciele Chrystusa. 
I większość z was wie, że nigdy nie wzbraniam się przed 
nauczaniem na ten temat. Przez następne kilka tygodni 
będę mówił na ten temat w programie „Prawda Ewangelii”. 
Wierzę, że wiele waszych pytań znajdzie odpowiedź, 
np.: „A co z cierniem w ciele Pawła?” lub „Może Bóg próbuje 
mnie czegoś nauczyć?”

Mam również do zaoferowania pakiet „Bóg chce, żebyś był 
zdrowy”. Zestaw ten zawiera nauczanie „Bóg chce, żebyś 
był zdrowy” na płycie CD, w formie książki i podręcznik 
do nauczania oraz broszurę, a do tego sześć płyt DVD ze 
świadectwami uzdrowienia pt. „Podróże do uzdrowienia” 
(„Healing Journeys”). Dołączyliśmy również nośnik USB pt. 
„Uzdrowienie” („Healing”) zawierający prawie czterdzieści 
godzin dodatkowych nauczań na temat uzdrowienia(powyższe 
materiały dostępne w języku angielskim).  Aby złożyć 
zamówienie, wejdź na stronę www.awmi.net/well, zadzwoń 
pod numer 719-635-1111. Dziękujemy ci za dołączenie do 
mnie i Jamie w dzieleniu się prawdziwą Ewangelią. Życie ludzi 
dookoła świata zostaje przemieniane przez Dobrą Nowinę!

Kochamy cię,

Boży plan 
na życie w zdrowiu

Czy Bóg naprawdę może mnie uzdrowić? 
Nie musisz się już więcej zastanawiać. Twoje 
zdrowie jest Bożym planem na całe twoje życie. 
W tym zestawie Andrew dzieli się Pismem oraz 
prawdziwymi historiami uzdrowienia, abyś mógł 
odkryć Boże serce oraz to, że On chce uczynić 
cię całym. Oczekuj uwolnienia i przyjmij swój 
przełom już dzisiaj.

FACEBOOK  Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska

Dostępne materiały w języku polskim 
na stronie: www.awmpolska.com Wideo świadectwa

książki
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continued

Chcę ci podziękować za twoje 
materiały. Wykorzystuję je każdego 
dnia w więzieniach w Południowej 
Dakocie, aby odnawiać umysły 
więźniów. Prowadzę dziewięć 
zajęć i dwa nabożeństwa każdego 
tygodnia, uwalniając więźniów 
dzięki mocy Słowa Bożego. Dziękuję 
ci również za książki, które są 
rozdawane ludziom. Ślepe oczy 
są otwierane, serca zmieniane, 
a życia wypełniane nadzieją. Bóg 
jest bardzo dobry. Dziękuję ci!

J.V.Południowa Dakota

Otrzymywałem darmowe płyty CD 
i darmowe kasety, a ponieważ 
służba Andrew zasiała w moje życie 
teraz on zbiera z tego owoc. Proces 
siania zatoczył koło. Ze względu 
na to, że daję, pomagam komuś 
innemu otrzymywać darmowe 
płyty CD.

L. S.   Teksas

Dziękujemy ci za wszystko co zrobiłeś i co robisz. To już co 
najmniej rok, odkąd po raz pierwszy usłyszeliśmy twoje 
nauczania i jesteśmy ci bardzo wdzięczni za trzymanie kursu 
i za odwagę by znosić wszystko to, co przeszedłeś. Nasze 
oczy zostały otwarte na fałszywe nauczania, którymi byliśmy 
karmieni całe nasze życie. Uczymy się teraz prawdy i zabijamy 
wszystkie święte krowy, które prowadziły nas złą drogą. Chcemy 
cię zachęcić do tego, abyś kontynuował swoją podróż nauczając 
prawdziwego znaczenia Jego Słowa. Dziękujemy ci za bycie 
posłusznym i postępowanie w oparciu o to, co Bóg ci objawił, 
i za dzielenie się tym z nami. Dziękujemy ci za dostęp do ciebie, 
nie tylko przez telewizję, ale także przez twoje materiały 
i stronę internetową, która jest bardzo łatwa w obsłudze. Oboje 
przyjęliśmy duchowe i fi zyczne uzdrowienie, i oczekujemy 
kontynuacji procesu uzdrawiania i wzmacniania przez słuchanie 
i czytanie Słowa.  Specjalne wyrazy wdzięczności dla twojej 
żony Jamie, która wytrwała u twego boku przez te wszystkie 
lata i, pośród różnych problemów i kłopotów, była zawsze przy 
tobie. Ona jest dla ciebie wyjątkowym błogosławieństwem.

R. i J.M.   Floryda

ŚWIADECTWA
Co mówią inni!

Jeśli chciałbyś podzielić się 
świadectwem dotyczącym 

tego jak AWM wpłynęło 
na twoje życie,napisz: 

awmpolska@zyciesozo.com
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Pójście do szkoły Charis to była jedna z lepszych decyz-
ji, jakie podjęłam i od początku wiedziałam, że do tej szkoły 
przyprowadził mnie sam Bóg. Nauczanie, jakie tutaj dostałam 
zmieniło moje życie. Bóg dokonał wielkich rzeczy dla mnie, a 
przede wszystkim we mnie.  Jeden z moich ukochanych nauczy-
cieli Charis Bible College, Barry Bene   powiedział:
“... jeśli byś przesiąknął Słowem Boga, gdyby stało się ono twoją 
pasją - 99,9% wszystkich twoich trudności i problemów zostałoby 
rozwiązanych i widziałbyś naprawione/ odbudowane relacje.” 
Te słowa to absolutna prawda i ta prawda zamanifestowała 
się w moim życiu. Bóg przez swoje Słowo, w ciągu dwóch lat 
nauczania w szkole biblijnej kompletnie zmienił moje myślenie, 
uspokoił moje serce, pokazał mi kim jestem i dzięki prawdzie 
Bożego Słowa pomógł mi odkryć moją tożsamość w Nim. 

Dowiadując się, tu w szkole, biblijnych prawd o tym, jaki 
naprawdę jest Bóg i co Jezus dla mnie zrobił - stałam się osobą 
stabilną emocjonalnie i całkowicie bezpieczną w Bożych rami-
onach. Przyjęłam te prawdy i one zmieniły moje życie, uzdrow-
iły moje serce i moje małżeństwo. Wychodząc z klatki strachu, 
odrzucenia i niepewności - wyszłam jednocześnie z niewoli 
egoizmu i pychy. Zrozumiałam, że w małżeństwie jestem po 
to by dawać a nie brać i że dzięki relacji małżeńskiej wyszli-
fowany zostanie mój charakter. Weryfi kując swoje oczekiwania 
- ukierunkowałam je na Boga i przestałam pokładać ufność w
człowieku. Dzisiaj to Bóg jest tym, który zaspokaja moje serce i
dlatego nigdy nie jestem rozczarowana. Dzięki temu stałam się
wolna, żeby dawać.

W czasie pobytu w szkole biblijnej Bóg wywyższył mnie 
w pracy. Otrzymałam awans i dwukrotną podwyżkę, co jest cu-
dem. W fi rmie, w której pracuję takie rzeczy praktycznie się nie 
zdarzają. Bóg stworzył dla mnie nowe stanowisko i zaopatrzył 
mnie fi nansowo. Zatroszczył się również o fi nanse na wyjazd 
misyjny i całkowicie mnie wyposażył. 

Boga poznałam tutaj w szkole dzięki objawieniu Słowa, 

jakie mają wykładający tu nauczyciele i dzięki temu, że sama 
zanurzyłam się w Słowie. Poznałam i doświadczyłam, że Bóg 
jest dobry. Zawsze dobry i tylko dobry. W Biblii możemy prze- 
czytać: “rozkoszuj się Panem a On spełni pragnienia twojego 
serca”. Przekonałam się, że to prawda.

Kropką nad “i” jest ostatni bas  on z jakim Bóg rozprawia 
się teraz w moim życiu. Ten proces jeszcze się nie zakończył 
i nadal trwa ale jego owoce są już widoczne. Przez całe ży-
cie, już od dziecka borykałam się z nadwagą, u podstaw której 
leżały traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa. Odchudzając 
się nieustannie i w zły sposób doprowadziłam swój organizm 
do otyłości i wyniszczenia. Po wielu nieudanych próbach 
straciłam już nadzieję na zmianę, ale Bóg tu w szkole roz-
budził ją na nowo. Bóg dał mi nowe pragnienia zmiany złych 
nawyków i uwolnił mnie od przejadania się wkładając w 
moje serce nowy obraz siebie. Patrząc na siebie Jego oczami 
zapragnęłam o siebie zadbać jak o świątynię, w której przecież 
mieszka Sam Święty Bóg. Zobaczyłam jak cenna jestem w Jego 
oczach i przestałam gardzić sobą. Bóg nauczył mnie jak tro-
szczyć się o siebie, żeby w efekcie tak samo troszczyć się o 
innych. Uczę się teraz jak zdrowo jeść i nie szkodzić swojemu 
zdrowiu. Uwierzyłam, że Bóg nie przeznaczył mnie do życia w 
otyłości i od stycznia straciłam już ponad 20 niepotrzebnych 
kilogramów. To codzienna, systematyczna i nie zawsze łatwa 
praca ale nie jest ona zbyt trudna bo odbywa się dzięki Bożej 
łasce.  

Idę więc tą drogą dalej, ciekawa co teraz Bóg będzie robił 
i co włoży do mojego serca. Jedno wiem w Nim jestem bez-
pieczna a On dokończy z pewnością to dzieło, które we mnie 
rozpoczął...
Dziękuję Bogu za szkołę Chris w Polsce i dziękuję Mu za przy-
wilej bycia jedną z absolwentek Charis Bible College.

Kasia

WIELKA 
zmiana z Charis Kasia
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Kiedy byłem jeszcze w Pritche  , w Kolorado, 
miałem pragnienie by powrócić do radio, ale 
nie wiedziałem jak i gdzie. Szwagier Dona Krow, 
który mieszkał w Kolorado Springs, zadzwonił do 
mnie pewnego dnia i powiedział: „Modliłem się 
o to i Bóg mi powiedział, że powinienem wpuścić
cię do radia i opłacić pierwszy miesiąc. Czy
mógłbyś się o to pomodlić?” Odpowiedziałem:
„Człowieku, ja już się o to modliłem. Zrobię to!”

Stacja była w Kolorado Springs – dużo większym 
mieście niż Childress – i tak mój program 
ruszył w radia. Tak się stało, że dostałem 
okienko czasowe akurat pomiędzy Kennethem 
Copelandem i Jimmym Swaggartem, którzy, w 
tamtym czasie byli dwoma najpopularniejszymi 
radiowymi kaznodziejami. Mój program zapłacił 
sam za siebie w ciągu pierwszego tygodnia, a 
ludzie zaczęli nas wspierać i kupować nasze 
materiały.

Mniej więcej w tamtym czasie poczuliśmy, 
że powinniśmy ofi cjalnie założyć Andrew 
Wommack Ministries. Zrobiliśmy to w 1978 
roku, a rok 2018 jest czterdziestym rokiem 
naszego istnienia i jednocześnie pięćdziesiątym 
rokiem od mojego nadnaturalnego spotkania z 
Panem. Dziękuję Ci, Jezu!

Wkrótce potem opuściliśmy kościół w Pritche   
i przenieśliśmy się do Lamar w Kolorado.  W 
tamtym czasie sześć razy w tygodniu nauczałem 
na studium biblijnym, 

w trzech różnych stanach! To naprawdę dużo 
podróżowania, ale kochałem to. To wtedy 
nabrałem wprawy, ponieważ miałem sporo  
wolności, której nie miałem będąc pastorem. 
Również wtedy zatrudniliśmy naszych 
pierwszych pracowników, którzy prowadzili 
biuro, odpowiadali na listy oraz powielali i 
wysyłali kasety. 

W końcu zacząłem odczuwać, że Pan chce, 
abyśmy przenieśli się w jakieś inne miejsce, ale 
nie byłem pewien gdzie. Kiedy Go szukałem, 
On po pewnym czasie przemówił do mnie i 
powiedział, że mogę mieszkać, gdzie tylko będę 
chciał, ponieważ On chce, abym podróżował i 
rozwijał służbę medialną. Jamie i ja naprawdę 
lubiliśmy Colorado, więc wybraliśmy Manitou 
Springs. Kiedy dalej się o to modliłem Pan 
powiedział mi, że przeprowadzimy się 1 stycznia 
1980 roku. 

Pewien człowiek usłyszał mnie w radio, Bóg 
naprawdę dotknął jego życie, i powiedział mi, 
że chce podarować mi swój budynek, który 
kiedyś był małym hotelikiem. 
Okazało się, że znajdował się on w Manitou 
Springs! Zapytałem się tego człowieka, kiedy 
budynek będzie dostępny, a on odpowiedział mi, 
że po 31 grudnia 1979 roku. I tak nasz pierwszy 
budynek w Manitou Springs dostaliśmy w 
nadnaturalny sposób! Myślę, że było to jakieś 
325 m2 łącznie z piwnicą, w której stał olbrzymi 
piec węglowy.

Przez następne dwadzieścia lat 
podróżowałem i prowadziłem 
spotkania w centrach 
kongresowych oraz hotelach w 
całym kraju. Byliśmy w jakichś 
120 stacjach radiowych. 
Budowaliśmy naszą służbę 
w radio, podróżowaliśmy, 
usługiwaliśmy i rozdawaliśmy 
nasze kasety.

Skończyło się na tym, 
że wykorzystywaliśmy każdy 
centymetr powierzchni  budynku 
w Manitou. Był on załadowany 
od podłogi po sufi t, w 
każdym korytarzu stały nasze 
materiały. Doszło do tego, 
że ledwie starczyło nam 
miejsca na przeciskanie się po 
korytarzach. Ale Bóg miał dla 
nas większe plany i w 1992 
roku znowu nadszedł czas na 
przeprowadzkę.

Bóg miał więcej dla tej służby 
– zdecydowanie więcej. Pod
wieloma względami moja
służba dopiero się zaczęła.

KAMIENIE MILOWE :
Ofi cjalne założenie Andrew Wommack Ministries 

i przeprowadzka do Manitou Springs


