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Dar człowieka toruje mu drogę 
i prowadzi go przed wielkich. 

Księga Przysłów 18:16 

Dawanie jest potężną siłą. Robi nam miejsce 
pośród wielkich (Księga Przysłów 18:16) i może 
zmienić kierunek naszego życia (Księga Przysłów 
21:14 oraz Księga Rodzaju 26:12). Partnerstwo 
jest szczególną formą dawania. 

Hebrajskie słowo, które w Księdze Przysłów 
18:16, 19:6 i 21:14 zostało przetłumaczone jako 
„dar” dosłownie oznacza „prezent”. Te wersety 
nie mówią o namaszczeniu lub posiadaniu 
przychylności, ale o prezencie, który jedna osoba 
daje drugiej. Księga Przysłów 19:6 wyjaśnia, że 
„…każdy jest przyjacielem człowieka hojnego” 
oraz w 21:14 czytamy, że: „Potajemny dar 
łagodzi zapalczywość i upominek w zanadrzu 
uspokaja wielki gniew”. 

Biblia New Interna  onal Version tłumaczy 
fragment z Księgi Przysłów 18:16 w następujący 
sposób: „Dar otwiera drogę dającemu 
i wprowadza go do obecności wielkich”. 
Wierzę, że te fragmenty opisują bardzo ważny 
aspekt tego, co się dzieje, kiedy wchodzisz 
w partnerstwo ze służbą. 

W 1 Księdze Królewskiej 10, Salomon poprosił 
Boga o bardzo nieegoistyczną rzecz – mądrość 
– aby mógł być dobrym królem. Bóg dał mu nie 
tylko to. Salomon otrzymał także to, o co nie 
poprosił i Bóg uczynił go niezwykle bogatym. 
Biblia mówi, że był tak bogaty, że wszystko 
co posiadał, było zrobione ze złota, a srebro 
traktowano jak kamienie – nie liczyło się (1 
Księga Królewska 10:21, 27). To jest niezłe 
bogactwo! 

Sława Salomona rozprzestrzeniła się po całym kraju i w 1 
Księdze Królewskiej 10:1-3 czytamy: 

A gdy królowa Saby usłyszała o sławie Salomona 
i o imieniu PANA, przybyła, aby go przez zagadki 
poddać próbie. Przybyła do Jerozolimy z bardzo 
wielkim orszakiem, z wielbłądami niosącymi 
wonności, bardzo dużo złota i drogocenne 
kamienie. Gdy przyszła do Salomona, rozmawiała 
z nim o wszystkim, co leżało jej na sercu. Salomon 
zaś odpowiedział na wszystkie jej pytania. Nie 
było nic nieznanego królowi, czego nie mógłby jej 
odpowiedzieć. 

W 1 Księdze Królewskiej 10:24 czytamy też, że wszyscy 
królowie ziemi szukali mądrości i błogosławieństwa 
Salomona. Pomyśl o tym. Salomon był najpopularniejszym 
człowiekiem na świecie w tamtym czasie. Był władcą 
najpotężniejszego i najlepiej prosperującego królestwa 
na świecie. Wszyscy ludzie na ziemi szukali mądrości 
Salomona i jego przychylności. Wśród tych wszystkich ludzi 
rywalizujących o jego czas, dlaczego przeniósł on królową 
Saby na początek kolejki i spędził tyle czasu odpowiadając na 
wszystkie jej pytania? Zgodnie z tym, co mówi Księga Przysłów 
18:16, wierzę, że to dar utorował jej drogę i przyprowadził ją 
przed wielkiego człowieka. 

Czytamy, że była dobrze przygotowana i przybyła z wieloma 
darami. Dała królowi 120 talentów złota (to około 4 000 kg 
i zgodnie z dzisiejszą ceną to złoto było warte 203 000 000 $). 
To nie obejmuje wielkich zapasów przypraw, obfi tości, której 
nigdy wcześniej nie widzieliśmy oraz kamieni szlachetnych. 
To nie jej umiejętności, utalentowanie czy zdolności, ale jej 
hojny dar utorował jej drogę i postawił ją na początku kolejki. 
Co królowa Saby otrzymała w zamian? Wszystko czego 
chciała, a nawet więcej. 1 Księga Królewska 10:13 mówi: „Król 
Salomon zaś dał królowej Saby wszystko, czego zapragnęła 
i o co poprosiła, nie licząc tego, co jej dał ze swojej królewskiej 
hojności…”. 
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Kiedy dajesz służbie nie chodzi tylko o jej 
potrzeby, ale także o twoje! 

Król Salomon nie potrzebował bogactw 
królowej, ale ona potrzebowała jego 
mądrości i błogosławieństwa. Jej dar otworzył 
jej drzwi do tego, czego potrzebowała. 
Prawdopodobnie wyjechała z większym 
bogactwem, niż to które przywiozła. To jest 
wspaniały przykład tego jak funkcjonuje 
Królestwo Boże. 

Kiedy wspierasz służbę fi nansowo, 
błogosławisz nie tylko ludzi, którzy są przez nią 
dotknięci. Rozpoczyna się także nadnaturalny 
przepływ twoich fi nansów oraz uczestniczysz 
w namaszczeniu i błogosławieństwie jakie jest 
nad życiem usługującego. Chęć posiadania 
takiego namaszczenia, jakie jest nad moim 
życiem lub życiem innego usługującego, nie 
jest niczym złym.

Biblia mówi, abyśmy pragnęli darów 
duchowych. Naprawdę wierzę, że rzeczy, 
które dzieją się w moim życiu są obecne 
po części dlatego, że wspierałem wielkich 
mężczyzn i kobiety Boże. Dawałem celowo, 
mówiąc: „Boże, chcę być częścią tego dzieła. 
Zamierzam siać część mojego życia w tą 
osobę i w tą służbę, i dzięki temu otworzyć 
drzwi, przez które błogosławieństwo będące 
nad nimi może płynąć w moim kierunku”. 

To nie stało się automatycznie. Musisz mieć wiarę. Ale wierzę, że jeśli 
połączysz wiarę z twoimi darami, możesz tak jak ja, zobaczyć jak te rzeczy 
dzieją się w twoim życiu.

Kiedy ufasz Bogu w kwes  i swoich fi nansów i jesteś naszym partnerem, 
otrzymujesz tę samą nagrodę, którą otrzymają ci, którzy idą i czynią uczniami. 
Wspierasz nie tylko służbę – wspierasz Ewangelię, i kiedy dotrzesz do nieba, 
będzie tam wielu ludzi, którzy podbiegną do ciebie i cię przytulą. Będziesz 
zszokowany zastanawiając się, kiedy dotknąłeś życie tych wszystkich ludzi. 
Ale kiedy jesteś naszym partnerem, stajesz się partnerem każdej osoby, do 
której docieramy. Stajesz się częścią rodziny AWM, która pozostanie z tobą w 
kontakcie, pomodli się z tobą i pobłogosławi cię – potężne zasoby będą dla 
ciebie dostępne. Nie tylko my będziemy w stanie błogosławić twoje życie, ale 
pozwalasz też Bogu, by cię wspierał.

Zachęcam cię, abyś zdobył moje nauczanie Power of Partnership. Aby stać 
częścią błogosławieństwa służby nie musisz czekać. Mam to nauczanie 
w formacie CD oraz DVD (dostępne w języku angielskim). Zamów już 
dzisiaj przez stronę awmi.net/power, dzwoniąc na infolinię pod numer 
719-635-1111. Będziesz zadowolony, że to zrobiłeś!

Kochamy cię,

FINANSOWE SZAFARSTWO
Finanse są ważne i będziesz zadziwiony, gdy zobaczysz, jak 
wpuszczenie Boga w twoje fi nanse może wnieść pokój oraz 
uzdrowienie w inne dziedziny twojego życia – ponieważ to, jak 
postrzegasz pieniądze, wpływa na wiele więcej, niż tylko na twoje 
saldo bankowe. Moim celem w tym nauczaniu jest pomóc ci odkryć, 
jak oddać fi nanse Bogu, i pomóc wkroczyć w prawdziwy dobrobyt 
w każdej dziedzinie twojego życia.

FACEBOOK  Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska

FINANSOWE
Finanse są ważne
wpuszczenie Boga w
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Dzisiaj możesz uratować czyjeś życie. Twoja 
hojność wobec służby Andrew Wommack 
Ministries, wspiera prosperującą służbę 
uzdrowienia – służbę, która widziała napływ 
świadectw uzdrowienia. Raporty chwały 
zawierają: odzyskanie zdolności poruszania, 
uwolnienie od chronicznego bólu, uzdrowienie 
złamanych kości, uzdrowienia serc, laski przestały 
być potrzebne, zniszczenie guzów, odbudowanie 
wzroku, mowy i słuchu oraz wiele więcej. 

Prowadzona przez Daniela Amstutz’a Szkoła 
Uzdrowienia odbywa się prawie w każdy 
czwartek w Charis Bible College Woodland Park. 
Szkoła Uzdrowienia jest darmowa i otwarta dla 
wszystkich. Jej nauczanie jest oparte na Słowie 
Bożym. Daniel wyjaśnia: „Sercem Andrew 
odnośnie Szkoły Uzdrowienia jest danie ludziom 
możliwości stałego nauczania o tym, co właściwie 
Biblia mówi na temat uzdrowienia i zdrowia. 
Wielu ludzi myśli, że Bóg może uzdrawiać, ale 
wierzą, że jest to oparte na Jego suwerenności 
i zależy od tego, czy jest On w dobrym humorze”. 

Dzięki duchowej atmosferze Szkoła Uzdrowienia 
widziała liczne uzdrowienia, w tym uzdrowienie 
Maren Hamm. Maren spędziła wiele lat 
dzieciństwa zmagając się z wyniszczającą 
chorobą. Po tym jak lekarze powiedzieli, że nie 
mogą już nic więcej zrobić, aby pomóc Maren, 
jej mama Linnae, zabrała ją do Kolorado, aby 
podziwiać góry. Tak się złożyło, że zarezerwowali 
domek w Woodland Park w Kolorado, 
gdzie recepcjonista powiedział im o Szkole 

Uzdrowienia. Maren i Linnae zdecydowały się 
wziąć w niej udział. Prawdy, które tam usłyszały, 
zasiały ziarno całkowitego uzdrowienia Maren, 
które miało miejsce miesiąc później. Maren 
jest wdzięczna za partnerów służby i mówi: 
„Jedynym powodem, dla którego jestem całkiem 
uzdrowiona jest to, że sialiście w tę służbę”. 

Coroczna konferencja Healing Is Here jest 
kolejnym, regularnym wydarzeniem pełnym 
podekscytowania i oczekiwania na nadnaturalne. 
Przez lata tysiące uzdrowień manifestowało 
się podczas tej konferencji. Daniel mówi: 
„My dosłownie widzieliśmy cud za cudem, 
uzdrowienia i odnawianie każdego rodzaju”. 
Mówcami na tej konferencji w 2019 roku będą 
Andrew Wommack, Todd White, Daniel Amstutz, 
Carlie Terradez, Greg Mohr i Audrey Mack. 

Uzdrowienia dzieją się również na wielu innych 
konferencjach, które AWM organizuje co roku, 
zarówno w Woodland Park, jak i na całym świecie. 
Na przykład, w maju na konferencji Gospel Truth w 
Teksasie ludzie przyjęli uzdrowienie z artretyzmu, 
utraty słuchu, bólu pleców, nieostrego widzenia 
i wiele więcej. 

Daniel wierzy, że to, co wyróżnia AWM to nacisk 
kładziony na ukończone dzieło Jezusa. „Tym, 
co oddziela nas od niemal każdego jest fakt, że 
wierzymy, że uzdrowienie jest już ukończonym 
dziełem. Prawie każdy, kto naucza o uzdrowieniu 
wie, że Bóg może uzdrowić, ale my wierzymy, 
że to jest już skończona sprawa – podchodzimy 

do uzdrowienia z miejsca 
zwycięstwa”. 

Daniel jest ogromnie wdzięczny 
za partnerów, którzy 
umożliwiają służbie nauczanie 
i usługiwanie uzdrowieniem 
zgodnie z Bożym Słowem 
ludziom na całym świecie. 
„Nie wiem jak dziękować 
partnerom. Bez partnerów nie 
doświadczylibyśmy ani jednego 
uzdrowienia. Wierzę, że to co 
oni inwestują, przetrwa ich 
samych”. 

Jeśli chciałbyś dołączyć do 
naszych partnerów i mieć 
wpływ na życie ludzi, odwiedź 
ht t p://awmp o l s ka .c om/
partnerzy-laski/ lub zadzwoń 
na naszą infolinię pod numer  
tel. 42 280 78 67. 

AWMPACT:
PRAWDA i zwycięstwo w uzdrowieniu 
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To przyjazny dla użytko-
wnika, możliwy do pobra-
nia program studium biblij-
nego, który zawiera 11 
wersji Biblii – z notatkami 
Andrew Wommacka do 
ponad 22 000 wersetów!

To jak czytanie Biblii 
razem z Andrew, który dzieli 
się swoim objawieniem 
werset po wersecie. Zamów 
swój egzemplarz na stronie 
awmi.net/living i wzrastaj 
w Słowie z Andrew. 

Główne funkcje:
• Dostępne wersje dla systemów Windows 

i Mac

• Notatki Andrew do ponad 22 000 
wersetów

• Komentarz Ma  hew Henry’s Commentary
• 11 wersji Biblii
• 3 konkordancje
• Słownik Oxford English Dic  onary
• Mapy i tablice
• Szybkie przeglądanie
• Szeroka możliwość wyszukiwania
• „Żyjące” (tj. ciągle aktualizowane)
• Możliwość tworzenia osobistych notatek 
• Automatyczne aktualizacje
• Nowość! Funkcja podglądu wersetu
• Nowość! Funkcja podglądu notatki
• Nowość! Funkcja Historia

DOWNLOAD

Drodzy Przyjaciele i Partnerzy, 

Jak zapewne wiecie, niedawno zrezygnowałem z radia. 
Transmitowałem piętnastominutowe odcinki Prawdy 
Ewangelii w radiu od 1976. Rezygnacja była wielką decyzją 
dla naszej służby. Jednak dzięki waszemu wsparciu, możemy 
kontynuować dzielenie się objawieniem, jakie Pan mi dał na 
wiele różnych sposobów. 

Nasz program telewizyjny Prawda Ewangelii - emitowany na 
całym świecie – jest nadal dostępny. Można go też obejrzeć na 
naszej stronie. Możesz wejść na stronę awmi.net 24 godziny 
na dobę, 365 dni w roku i pobrać prawie każde nauczanie. 
Możesz obejrzeć lub odsłuchać każdy odcinek programu 
Prawda Ewangelii, jaki dotąd emitowałem w telewizji 
i radio lub skorzystać z nagrań z naszych wydarzeń o każdej 
porze. Na naszej stronie możesz obejrzeć także potężne 
świadectwa - Healing Journeys, Des  ny Stories oraz Financial 
Breakthroughs — które warto zobaczyć wielokrotnie. 

Oprócz tego, możecie oglądać mnie i innych zaufanych 
nauczycieli w GospelTruth.TV – naszej internetowej telewizji, 
która jest dostępna 24/7. (Możesz dowiedzieć się więcej 

REZYGNACJA z radia, 
pójście z Ewangelią dalej!

o tej pla  ormie w następnym artykule). Jeśli jeszcze o tym 
nie wiecie, możecie subskrybować moje programy w Gospel 
Truth i Gospel Truth Radio i słuchać ich na waszej ulubionej 
pla  ormie. To wspaniały sposób na zabranie ze sobą 
wszystkich moich programów gdziekolwiek się udajesz! 

Live Bible Study nadal odbywają się w każdy wtorek o 18.00. 
Zwykle prowadzę ten program z gościem. Kiedy uczymy 
Słowa Bożego widzowie mogą komunikować się z nami przez 
media społecznościowe. To jest niesamowite! 

Chciałem poinformować was o ostatnich zmianach w służbie 
i podzielić się z wami różnymi sposobami połączenia się 
i przyjęcia tego przesłania. Wiecie, że dużo mówię o zabraniu 
Ewangelii tak daleko i głęboko jak to możliwe. I dzięki wam 
dążymy do tego. Dziękujemy wam za to, że jest to możliwe!

Niech Bóg was błogosławi,

Living Commentary Andrew
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Technologia ciągle się rozwija i jesteśmy podekscytowani, że 
możemy wykorzystać ten postęp i przynieść wam Ewangelię. 

Właśnie dlatego powstała telewizja GospelTruth.TV! 

GospelTruth.TV zainicjowana przez Andrew Wommacka ma 
ogromny wpływ na cały świat. Telewizja internetowa daje 
spójne przesłanie ciału Chrystusa poprzez podkreślanie Bożej 
bezwarunkowej miłości oraz równowagi pomiędzy łaską 
a wiarą. Oprócz uczenia się od Andrew, skorzystasz oglądając 
różnych zaufanych nauczycieli, takich jak: Kenneth Copeland, 
Jesse Duplan  s, Bob Yandian, Dr. Crefl o Dollar, Keith Moore, 
a także Dr. Lance Wallnau – każdy z nich osobiście zna się 
z Andrew. 

„Mamy wiele wspaniałych programów… emitowanych 
codziennie jaki i tygodniowo” – mówi Mellaney Moore, 
manager telewizji internetowej GospelTruth.TV. „Niektóre 
są emitowane od poniedziałku do piątku, a inne w niedziele. 
Nasz harmonogram jest zaplanowany na 12 godziny. Każdy 
program jest emitowany dwa razy dziennie. Jesteśmy coraz 
bliżej 24-godzinnego harmonogramu”. 

Przeglądanie harmonogramu to świetny sposób na 
odkrycie różnych dostępnych programów, w tym minionych 
konferencji, które odbywały się w Charis Bible College, usługi 
Charis chapel, świadectwa i wiele więcej. 

W soboty, GospelTruth.TV Business przedstawia mówców 
takich jak: Paul Milligan, Billy Epperhart, Dr. Dean Radtke 
oraz Karen Conrad, którzy nauczają widzów jak przenieść 
zasady Królestwa do ich własnych biznesów. Znajduje się tam 
też rozrywka dla dzieci. Specjalnie stworzony program, aby 
pielęgnować ich rozwijające się umysły. Każdy znajdzie coś 
dla siebie! 

Mając wiele sposobów by cieszyć się GospelTruth.TV, możesz 
teraz oglądać programy emitowane w naszym regularnym 
harmonogramie, oglądać transmisje na żywo z wydarzeń, 
Live Bible Study prowadzone przez Andrew i Truth&Liberty 
lub pobrać aplikację GospelTruth.TV na czas, kiedy jesteś 
w podróży. 

Dodatkowo możesz oglądać programy, które były emitowane 
przez ostatnie siedem dni poprzez subskrybowanie telewizji 
na żądanie GospelTruth TV - OnDemand. Tą darmową usługę, 
którą wprowadziliśmy w marcu, zasubskrybowało już tysiące 
osób, a teraz staje się jeszcze lepsza. Możesz teraz uzyskać 
dostęp do emitowanych programów poza okresem siedmiu 
dni – w każdym czasie, a nawet szukać nauczań według 
tematu w naszej nowej telewizji na żądanie GospelTruth.TV - 
OnDemand Premium! 

Telewizja GospelTruth.TV dosięga dalej i głębiej. Widzowie 
dołączają z całego świata, co skutkuje setkami połączeń do 
centrum telefonicznego każdego miesiąca. „Są ludzie – nawet 
w odległych regionach – którzy mają smartphony i to daje 
możliwość docierania do nich cyfrowo” – mówi Mellaney. 
„Możesz uzyskać dostęp do telewizji 24/7 wszędzie tam, gdzie 
masz połączenie z Internetem, poprzez dowolne urządzenie, 
które może transmitować wideo z Internetu”. 

Żadna z tych rzeczy nie byłaby możliwa bez was, nasi 
przyjaciele i partnerzy. „Ta służba zmienia życie ludzi 
każdego dnia” – mówi Mellaney „i jednym z nośników jest 
GospelTruth.TV”. 

Z całą pilnością wypełniaj swoje serce treścią, która 
daje życie. Już dziś oglądaj i dziel się wiadomością 
o GospelTruth.TV – naszej internetowej telewizji! 

OGLĄDAJ Andrew w
GospelTruth.TV - naszej internetowej sieci telewizyjnej!
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Dostępna wkrótce!
Napisałem tę książkę po to, żeby cię zachęcić, 
byś wiedział, że Bóg chce komunikować się z tobą.

Barry Bennett


