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ZROZUMIENIE 
Ducha, duszy i ciała

BÓG stworzył cię  
w konkretnym celu.

Bądź MAGISTREM  
w uzdrowieniu  

z Charis Healing 
University!
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DUSZA
Dopóki nie poznasz konkretnych prawd, nie 
będziesz doświadczał zwycięstwa. Ludzie nie  
lubią o tym słuchać, bo to czyni ich 
odpowiedzialnymi; ale nielubienie tego nie 
sprawia, że to jest mniej prawdziwe. To stało 
się dla mnie prawdziwe, kiedy odebrałem 
objawienie ducha, duszy i ciała.

Ponad czterdzieści lat temu to objawienie 
otworzyło oczy mojego rozumu na Biblię  
i prawdziwą naturę Boga. Całe moje nauczanie 
opiera się na objawieniu tego, kim jestem  
w Chrystusie—kim jestem w moim narodzonym 
na nowo duchu. Chcę mieć pewność, że wszyscy 
wiedzą, że ta prawda trzyma klucz otwierający 
Boże błogosławieństwa. Kiedy to zrozumiesz, 
Biblia ożywa.

Każdy narodzony na nowo wierzący przeszedł 
zupełną wewnętrzną przemianę.

Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym 
jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto 
wszystko stało się nowe. A wszystko to jest  
z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa 
Chrystusa i dał nam służbę pojednania.

II List do Koryntian 5:17-18

Nie czytamy, że wszystko staje się nowe lub że 
ma potencjał stać się nowym—wszystko jest 
nowe od chwili, w której narodziliśmy się na 
nowo. By rozumieć, że jesteśmy zupełnie nowi 
potrzebne jest zrozumienie, jak Bóg nas złożył 
w całość. Którą część nas Bóg uczynił nową? To 
oczywiste, że nie chodzi o nasze ciało, bo mamy 
te same kształty jak wcześniej. To oczywiste, 
że nie chodzi o nasz umysł, bo nadal myślimy 
tak samo i mamy takie same emocje. Tak 
więc o którą część chodzi? O naszego ducha. 

Nadal składamy się z trzech części, o czym niektórzy nie 
wiedzą. Coś co pomaga to zrozumieć, jest fakt, że Bóg też 
składa się z trzech części a my jesteśmy stworzeni na Jego 
obraz. I List do Tesaloniczan mówi to wyraźnie: „A sam Bóg 
pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza  
i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego 
Pana Jezusa Chrystusa”.

Załapanie tego, że nie chodzi o moje ciało czy duszę (umysł, 
wolę, emocje, sumienie) nie było trudne, więc wiedziałem, że 
chodzi o mojego ducha. Jego Słowo ponownie to potwierdza 
w I Liście do Koryntian 6:17 – „Kto zaś się łączy z Panem, jest  
z nim jednym duchem”. Podobnie jak relacja seksualna tworzy 
fizyczną jedność, doświadczenie narodzenia się na nowo 
tworzy duchową jedność. Nasz duch staje się jedno z Bożym 
Duchem. Skoro to jest w Jego Słowie, musimy w to wierzyć, 
nawet jeśli jeszcze nie do końca to rozumiemy.

Rodzi to trudny problem, którym jest ustalenie, jak zastosować 
to, co jest prawdą w Słowie Bożym—nasz nowy duch jest 
jedno z Nim—w naszym starym ciele i duszy. Zrozumienie 
ciała i duszy jest łatwe. Nieustannie otrzymujemy od nich 
informacje. Na przykład, jeśli położę komuś rękę na ramieniu, 
ten ktoś wie, że go dotknąłem. Mógłbym także sprawić, że 
ludzie poczują się weseli lub smutni, a nawet mógłbym 
ich skrzywdzić wypowiadanymi przeze mnie słowami bez 
jakiegokolwiek fizycznego kontaktu. Te słowa są przetwarzane 
przez umysł i odczuwane przez emocje.

Jednak nie możesz poczuć ducha w taki sam sposób. Jeśli nie 
rozumiesz, że duchowej rzeczywistości nie można poczuć, 
to będziesz skołowany czytając stwierdzenie Słowa Bożego, 
że masz w sobie tę samą moc, która wzbudziła Jezusa  
z martwych (Ef 1:19-20). Jeśli myślisz, że prawdę można 
rozpoznać naturalnymi zmysłami będziesz zaskakiwany tym, 
że Biblia mówi, że jesteś zupełnie nowym stworzeniem, które 
może dokonywać tych samych cudownych dzieł, co Jezus— 
i większych (II Kor 5:15 i J 14:12).
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Boże Słowo ujawnia duchową rzeczywistość. 
Jeśli chcesz wiedzieć, jaki jest twój duch, 
musisz się o tym dowiedzieć ze Słowa Bożego, 
nie polegając na emocjach czy odczuciach. 
Boże Słowo jest duchem i życiem.

Objawienie korelacji między duchem, duszą 
i ciałem przemieniło moje życie. Doznałem 
wolności, kiedy sobie uświadomiłem, że 
Bóg dał mi już wszystko, czego potrzebuję 
i że to wszystko jest zawarte w moim 
duchu—potrzebowałem tylko to uwolnić. To 
proste zrozumienie zmienia wszystko. Życie 
chrześcijanina to nie proces „otrzymywania 
od Boga”; to proces odnawiania umysłu  
i uczenia się uwalniania tego, co już 
otrzymałeś.

Jeśli nie rozumiesz, że podczas zbawienia 
w swoim duchu już otrzymałeś wszystko, 
czego kiedykolwiek będziesz potrzebować, 
zwątpienie zawsze będzie obecne. Możesz 
wiedzieć, że coś jest możliwe czy nawet 
obiecane w Słowie Bożym, ale będziesz 
próbował to dostrzec w wymiarze mentalnym, 
emocjonalnym lub fizycznym. To przepis na 
niepowodzenie.

Owo nieporozumienie może skutkować 
opieraniem swojej relacji z Bogiem na 
uczynkach i osiągnięciach: „Jeśli będę 
wystarczająco dobry, jeśli wystarczająco dużo 

będę czytał Biblii, jeśli będę oddawał dziesięcinę…” i tak dalej, i tak dalej, oraz 
na próbach motywowania Boga do tego, żeby dał ci to, czego potrzebujesz. Złe 
jest myślenie, że Bóg jeszcze nie dał ci wszystkiego i że w jakiś sposób musisz 
pokazać, że jesteś godzien, żeby to otrzymać. Dzięki Jezusowi Chrystusowi i 
Jego ofierze już jesteś godny. On zapłacił cenę za wszystko, co kiedykolwiek 
będzie ci potrzebne. W zasadzie już to masz! To tylko kwestia zrozumienia 
relacji między duchem, duszą i ciałem.

Rozumienie ducha, duszy i ciała jest krytycznie ważne dla wszystkich 
wierzących. To klucz do przyjęcia Bożej łaski. To może być kwestia życia  
i śmierci. I jest ono podstawą do zrozumienia reszty Pisma Świętego.

W celu pogłębienia tego tematu zachęcam cię do zapoznania się z całym 
nauczaniem pt.: Duch, dusza i ciało. Dostępne jest ono w formie książki i już 
wkrótce w formie audiobooka. Aby zamówić to nauczanie wejdź na stronę 
szaron.pl lub dobryskarbiec.pl

Naprawdę żywię nadzieję, że to nauczanie, tak jak i inne moje nauczania, są 
dla ciebie błogosławieństwem i że czynią różnicę w twoim życiu. Ważne jest, 
żeby każdy usłyszał o Bożej bezwarunkowej miłości i łasce.

Jesteś błogosławiony!

FACEBOOK  Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska

Duch, dusza i ciało
Dopóki nie poznasz pewnych 
prawd, nie będziesz doświadczać 
zwycięstwa. Objawienie ducha, duszy 
i ciała zmieni cały twój system wierzeń 
i to jest coś co musisz zrozumieć, aby 
naprawdę triumfować."



Gdziekolwiek Andrew uczy, wzywa wierzących do wypełnienia 
Bożego celu dla ich życia. Mówi: „Bóg zamierzył, żebyśmy dobrze 
przeżyli swoje życie. Możemy to osiągnąć, jeśli chcemy zrobić coś 
więcej niż tylko płynąć z prądem; nawet martwa ryba może płynąć 
w dół rzeki. Wykonanie pracy, do której zostaliśmy stworzeni, 
oznacza podjęcie konkretnego wysiłku by odnaleźć, podążać 
i wypełnić Bożą wolę”. To wezwanie nie jest dla wybranej grupy 
wierzących. Ono jest dla każdego chrześcijanina.

Bez względu na to, w którym miejscu swojego życia się znajdujesz, 
możesz zacząć płynąć pod prąd. Szkoła biblijna Charis Bible College 
powstała by pomagać chrześcijanom na całym świecie odkryć ich 
Boski cel i wyposażyć ich do pracy, którą Bóg dla nich przygotował.

Prywatne okoliczności mogą utrudnić przeprowadzkę do Kolorado 
i uczęśzczać tam do szkoły, ale dobra wiadomość jest taka, że Charis 
może przyjść do ciebie.

Dzisiaj, od Pakistanu aż po Portland, studenci starsi i młodsi doznają 
przemiany i zmieniają świat dzięki kursom online w Charis.

Nieustannie otrzymujemy świadectwa od studentów z USA  
i z całego świata, którzy są na kursie online, takich jak Edna Klein. 

Edna była w swoich „złotych latach” i miała wrażenie, że jej okazja 
do bycia w służbie już przeminęła, ale Bóg miał inny plan. Po 
dołączeniu do pewnego kościoła w 2012 r., zaczęły się otwierać 
możliwości posługi i ostatecznie została drugim liderem swojego 
zespołu modlitewnego.

Kiedy stawała się coraz bardziej aktywna w służbie, kurs online 
szkoły Charis pomógł jej zdobyć biblijny fundament, którego 
potrzebowała. Prowadzenie zespołu modlitewnego było tylko 
początkiem; jej wpływ wciąż się zwiększał. „Trzy lata temu”—
wspomina Edna—„na wyjeździe misyjnym z moim przyjacielem 
ewangelistą, widziałam na własne oczy los dotkniętych biedą  
w Kenii. Wiele kobiet jest w potrzasku handlu dla celów 

seksualnych, w wyniku czego wiele z nich trafia do więzienia. [Nie 
mają środków na zapłacenie grzywny by wyjść na wolność]. Jeśli 
kobieta ma małe dzieci, dzieci mieszkają z nią w więzieniu”.

„Boży Duch otworzył moje serce na beznadzieję, którą 
widziałam w ich oczach. W zeszłym roku, przy współpracy  
z jeszcze pięcioma innymi osobami utworzyłam fundację 
non-profit, która współpracuje z wiarygodnymi i skutecznymi 
służbami w celu zapewnienia finansowego wsparcia ludziom 
ze Wschodniej Afryki. Jej celem jest ratowanie kobiet, 
które stały się ofiarami handlu dla celów seksualnuch, 
uczenie ich rzemiosła lub udzielenie pomocy w otwarciu sklepu, 
by mogły się same utrzymać”.

„To było doświadczenie, które poszerzyło moje horyzonty  
i otworzyło drogę do wzrostu, którego nigdy się nie spodziewałam. 
Każda kobieta reprezentuje gospodarstwo domowe,  
a świadomość, że już nigdy nie będą musiały sprzedawać swoich 
ciał, sprawia mi wielką radość. To najlepsze dni mojego życia!”.

Ty też, tak jak Edna, możesz wykonać ten pierwszy krok i zacząć 
wypełniać Boży cel dla twojego życia. Dzięki kursowi online szkoły 
Charis Bible College możesz studiować z kolegami z klasy poprzez 
Interaktywne zajęcia w swoim własnym tempie.

Możesz zacząć bardzo łatwo. Wejdź na stronę cbcpolska.com/
szkola/english-speaking-only-charis-bible-college-online/ kliknij 
ikonę ONLINE i dowiedz się więcej. Zapisz się by otrzymać pierwszy 
kurs i zacznij płynąć pod prąd już dzisiaj! Szkoła online dostępna 
jest tylko w języku angielskim.

Szkoła biblijna Charis Bible College Polska oferuje kurs 
korespondencyjny w języku polskim. Dowiedz się więcej na 
cbcpolska.com/nauka-korespondencyjna/

BÓG stworzył cię  
w konkretnym celu



Uczę o uzdrowieniu ponad 
pięćdziesiąt lat i widziałem 
wiele cudów uzdrowienia, 
włącznie ze wskrzeszeniem 
mojego syna z martwych, 
który leżał w lodówce 
szpitalnej kostnicy. Ale 
nie jestem tutaj jedyną 
osobą, która doświadczyła 
cudownych uzdrowień. 
Wnuk Duane’a Sheriffa 
także został wzbudzony 
z martwych w cudowny 
sposób. Greg Mohr 
doświadczył uzdrowienia 
z sepsy, gdy lekarze 
nie pozostawiali żadnej  
nadziei. Ashley i Carlie 
Terradez nie tylko 
doświadczyli cudownego 
uzdrowienia ich córki, 
Hanny, ale także Carlie 
została uzdrowiona; 
tego samego dnia, kiedy 
została skazana na 
wózek inwalidzki przeszła 
piechotą dwie mile  
i zagrała w tenisa. Daniel 
Amstutz wyszkolił tysiące 
studentów w usługiwaniu 
modlitwą, którzy, ogółem, 
doświadczyli każdego 
cudu, jaki tylko można 

sobie wyobrazić. 
Charis jest przepełnione usługującymi, 
którzy doświadczyli tego, co 
nadprzyrodzone i wiedzą, jak się tym 
dzielić.

Zostałem więc natchniony by podzielić 
się z tobą całą tą wiedzą i namaszczeniem 
dzięki temu, co nazywamy Charis Healing 
University (Uniwersytet uzdrawiania 
Charis). To 48 lekcji namaszczonego 
nauczania na temat uzdrowienia,  
w których wykładowcami jestem między 
innymi ja, Duane Sheriff, Carrie Pickett, 
Carlie Terradez, Daniel Amstutz, Barry 
Bennett i Greg Mohr. 

Kurs jest złożony z trzech części: 
Expect (Spodziewaj się), Experience 
(Doświadczaj), i Empower (uzdalniaj). 
Pomoże ci przyjąć uzdrowienie oraz 
uczyni cię mobilnym biurem Wielkiego 
Uzdrowiciela, Jezusa Chrystusa.

Wierzę, że Pan mnie zainspirował 
by sprowadzić najbardziej obszerne 
nauczanie na temat uzdrowienia w jedno 
miejsce. Jeśli przejdziesz przez cały kurs 
Healing University pozostanie chorym 
będzie bardzo trudne. Wierzę, że dzięki 
temu programowi tysiące osób zostaną 
uzdrowione.

Razem z programem otrzymasz dostęp 
online do tych kursów oraz do ponad 
trzydziestu odcinków z serii Healing 
Journeys (Podróże do uzdrowienia). One 
cię zainspirują i dadzą ci praktyczne 
zastosowanie rzeczy, których uczymy. 
Dostaniesz także sylabus do każdej części 
kursu i pytania powtórkowe, które ci 
pomogą—lub tym, których ty będziesz 
uczył—rozmyślać o nauczaniach, abyś 
wziął z nich jak najwięcej.

Jeśli wierzysz, że Bożą wolą jest uzdrawiać, 
ale miałeś trudności z przyjęciem 
uzdrowienia lub z usługiwaniem innym, 
Heling University jest dla ciebie. Poznasz 
szczegóły działania wiary i usłyszysz 
historie ludzi, którzy łącznie tworzą 
setki lat służby. One otworzą przed tobą 
prawdy, które cię uwolnią. Nie istnieje 
nic podobnego do tego kursu. Zachęcam 
cię, byś zaopatrzył się w kurs Healing 
University jeszcze dziś.

Bądź MAGISTREM w uzdrowieniu 
 z Charis Healing University!



Helpline: 719-635-1111 • awmi.net • GospelTruth.TV

CHARIS

HEALING
UN I V E R S I T Y

Doświadcz przemiany 
życia przez moc Słowa 
Bożego jako student 
korespondencyjny  

szkoły Charis!
•	 Studiuj zagadnienia takie jak 

uzdrowienie, tożsamość w 
Chrystusie, Duch Święty, i wiara 

•	 Przechodź przez materiały w 
swoim tempie

•	 Do wyboru - materiały DVD 
lub w formie podręcznika do 
czytania

 “Przyjmowanie Słowa Bożego do waszych serc jest 
najważniejszą rzeczą, jaką zrobicie, aby radykalnie 

zmienić swoje życie." 
– Andrew Wommack

szkoła korespondencyjna

Zrób pierwszy krok!
Wejdź na cbcpolska.com /nauka-

korespondencyjna/ 
lub  zadzwoń +48 42 280 78 68 

Rozpocznij zmianę swojego życia 
już dziś!

Czy chciałbyś otrzymać obszerne uczniostwo  
w kwestii uzdrowienia?

Jeśli tak, pokochasz Charis Healing University, nasz pierwszorzędny 
kurs z obszernym nauczaniem na różne tematy związane z 
uzdrowieniem! Siedmiu zaufanych nauczycieli szkoły biblijnej—
Andrew Wommack, Barry Bennett, Carlie Terradez, Carrie Pickett, 
Daniel Amstutz, Duane Sheriff i Greg Mohr—wspólnie dzieli się 
swoją wiedzą na Uniwersytecie Healing.

Program jest idealny dla indywidualnych osób, studium biblijnego 
i grup kościelnych. W trzech potężnych sekcjach—Oczekiwanie, 
Doświadczenie i Uzdolnienie—Charis Healing University wyposaża 
studentów zarówno w przyjmowanie uzdrowienia dla siebie, jak i w 
służbie innym.

Charis Healing University zawiera:
• Czterdzieści osiem lekcji wideo
• Sześć dyskusji panelowych z pytaniami i odpowiedziami
• Trzy książki
• Lekcja audio na USB
• Dostęp do platformy kursów online
• Pliki PDF do wydruku

Dostępne 18 listopada 2019!

Zamów do 12 grudnia, aby otrzymać
Charis Healing University przed świętami Bożego Narodzenia!
awmi.net/HealingU | 719-635-1111

Charis Healing University nie jest częścią program Charis Bible College; 
dlatego ukończenie kursu nie jest wliczane w ocenę w Charis Bible 
College.

$499

W tegoroczne 
Boże Narodzenie 

daj i przyjmij 
dar uzdrowienia!


