
JUŻ to masz

AWMPACT

ANDREW nie może 
zrobić tego sam

STAWANIE SIĘ 
potężnym  

i niepokonanym  
w walce

WESOŁYCH

Andrew Wommack Ministries Polska • Grudzień 2019 Newsletter

Prawda Ewangelii

Ś wiąt



Wszelkie błogosławieństwo, którego kiedy-
kolwiek mógłbyś potrzebować od Boga nie jest 
czymś, na co musisz ciężko pracować; ono jest 
czymś, co już masz. Bóg dał zaopatrzenie zanim 
w ogóle miałeś potrzebę. To tylko kwestia 
przyjęcia tego, co On już zrobił.

List do Efezjan został napisany z perspektywy 
tego, że w Chrystusie wszystko już jest nasze.  
W rozdziale 1:3, czytamy:

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił 
nas wszelkim duchowym błogosławieństwem 
w miejscach niebiańskich w Chrystusie.

Pogrubienie dodane

Zauważ, że jest tam napisane, iż Bóg 
„pobłogosławił” cię—czas przeszły—wszelkimi 
duchowymi błogosławieństwami. Jak mógłbyś 
kiedykolwiek wątpić w to, że Bóg mógłby ci coś 
dać, skoro On już to zrobił?

W 1973 roku, kiedy razem z Jamie byliśmy 
pastorami małego kościoła w teksańskim 
Seagoville, nawet nie miałem całej Biblii. Ta, 
którą wziąłem ze sobą do Wietnamu, była 
zawilgocona i brakowało w niej całych ksiąg. 
Podjąłem decyzję, że wiara w nową Biblię nie 
jest opcją—to była konieczność.

Stwierdziłem, że gdzieś muszę zacząć oglądać 
rezultaty, więc równie dobrze mogę zacząć od 
nowej Biblii. Jeśli nie mogę polegać na Bogu, 
że dostanę 20$, żeby ją kupić, to jak mógłbym 
na Nim polegać, że będę usługiwał ludziom  
w sprawach wiecznych?

Diabeł wiedział, jak bardzo jest to dla mnie 
ważne i walczył ze mną do samego końca. 
Zdobycie dodatkowych pieniędzy na kupienie 
nowej Biblii zajęło mi wiele miesięcy. W tym 

czasie co dziesięć minut musiałem się rozprawiać z myślami 
niewiary. Diabeł mówił: „Nigdy jej nie zdobędziesz. Co  
  z ciebie za mąż Boży? Nawet nie masz całej Biblii. Jak możesz 
się modlić o zbawienie lub uzdrowienie ludzi, skoro nie 
potrafisz sobie wymodlić nowej Biblii?”. Walka była zaciekła.

Nadszedł dzień, w którym miałem te pieniądze. Kupiłem 
zupełnie nową Biblię z wygrawerowanym moim imieniem 
i wyszedłem z księgarni trzymając ją pod pachą. Moje 
wątpliwości natychmiast ustały. Wygrałem! Czy wiesz, że 
już nigdy więcej nie miałem myśli zwątpienia czy niewiary, 
że zdobędę tę Biblię? Prawdopodobnie myślisz: Oczywiście, 
że nie wątpiłeś, kiedy już ją miałeś. To byłoby szaleństwo!  
I o to mi chodzi.

Bóg dał nam wszystko, czego potrzebujemy. Nie powinniśmy 
się zmagać z myślami niewiary i zwątpienia; musimy nauczyć 
się przyjmować to, co On zapewnił. Musimy to robić z pozycji 
odpocznienia. To może wydawać się łatwe, ale odpoczynek 
tak naprawdę wymaga wysiłku.

Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie 
wpadł w ten sam przykład niewiary.

List do Hebrajczyków 4:11

Masz całą potrzebną ci wiarę (Rz 12:3), ale żeby przyjąć Boże 
zaopatrzenie przez wiarę, musisz się nauczyć odpoczywać. 
Mogę ci już teraz powiedzieć, że odpoczywanie wymaga 
wielkiego wysiłku! Dlaczego? Ponieważ twój umysł pracuje 
przez całą dobę i jeśli czynnie nie odnawiasz swojego umysłu 
(Rz 12:2), twój umysł zacznie się zamartwiać, obawiać, 
troszczyć itp. Dlatego Pismo Święte mówi o sprzeciwianiu 
się diabłu (Jk 4:7), co oznacza aktywne walczenie przeciwko 
niemu. Jednym ze sposobów na odnowienie twojego 
umysłu jest aktywne zwalczanie diabelskich myśli Słowem 
Bożym! Jeśli nie podejmiesz walki, diabeł zje twoje drugie 
śniadanie i zabawi się twoim kosztem (zobacz I P 5:8). On 
wykradnie twój pokój. Dlatego nigdy nie usłyszysz z moich 
ust słów zwątpienia i niewiary. Lubię mieć pokój tam, gdzie 
go mam. Diabeł nie wynajmie sobie miejsca w moim umyśle. 
Możesz żyć w ten sam sposób!

JUŻ to masz!
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Uczenie się chodzenia w wierze jest dużą 
częścią chrześcijańskiego życia (Rz 1:17; II Kor 
5:7). Chodzi o to, jak odnosisz się do Boga  
i jak przyjmujesz od Niego. Istnieją na to 
dobre i złe sposoby. Na przykład uzdrowienie. 
Jest różnica między walką po to, żeby zostać 
uzdrowionym a walką dlatego że już jesteś 
uzdrowiony. To różnica pomiędzy porażką  
a sukcesem. I List Piotra 2:24 mówi:

(…) przez jego rany zostaliście uzdrowieni.
Pogrubienie dodane

To już sprawa załatwiona. W zasadzie 
modlenie się o uzdrowienie jest niewłaściwe. 
Powinniśmy w zamian zastosować swoją 
wiarę by przyjąć uzdrowienie, które Bóg już 
zapewnił.

W Liście do Efezjan 2:8, Paweł napisał:
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, 
i to nie jest z was…

Nie jesteśmy zbawieni tylko przez łaskę 
lub tylko przez wiarę; jesteśmy zbawieni 
dzięki ich połączeniu. W zasadzie wiara nie 
jest prawdziwą biblijną wiarą, chyba że jest 
używana do przyjmowania tego, co Bóg już 
zapewnił przez łaskę.

Łaska jest tym, co Bóg już dla nas zrobił, 
niezależnie od naszej wartości czy 
jakiegokolwiek udziału z naszej strony. Jeśli 
jest związana z naszą dobrocią, to wtedy nie 
jest to prawdziwa łaska. Bóg, z łaski, zapewnił 
już wszystko, czego kiedykolwiek będziemy 
potrzebowali.

Nasza wiara nie porusza Boga. Jeśli Bóg jeszcze się nie poruszył przez 
Swoją łaskę, to nasza wiara nie może go do tego zmusić. Wiara po 
prostu zawłaszcza to, co Bóg już z łaski zapewnił. Jeśli On, z łaski, dał już 
zaopatrzenie na nasze potrzeby, to wiara jest po prostu naszą pozytywną 
odpowiedzią na to, co Bóg już zrobił—nie jest czymś, co robimy, żeby 
nakłonić Boga by dał nam odpowiedź.

Aby te prawdy ożyły w twoim wnętrzu potrzebne jest objawienie Ducha 
Świętego. Jeśli nie doświadczasz obfitości, której Pan dla ciebie chce, to 
mogę cię zapewnić, że objawienie, którego potrzebujesz, znajduje się  
w moim nauczaniu Już to masz! Jest to takie nauczanie, którego będziesz 
musiał na okrągło słuchać, dopóki nie stanie się ono w tobie wiedzą 
objawioną.

Aby ci w tym pomóc, oferuję książkę Już to masz!  
Będziesz nią błogosławiony. Możesz ją zamówić już wkrótce na naszej 
stronie internetowej www.awmpolska.com lub dzwoniąc pod numer  
42 280 78 68 (wysyłka tylko na terenie Polski). Informacje zawarte w tym 
nauczaniu zmieniły moje życie i moją zdolność przyjmowania od Boga. 
Wierzę, że tak samo będzie z tobą, więc zamów ją już dziś.

Kochamy Was

Już to masz! 

Tak jak pies na okładce, większość chrześcijan spędza całe 
swoje życie biegając za czymś, co już mają. Zawsze proszą 
Pana, żeby coś zrobił - aby ich błogosławił, uzdrowił, uwolnił lub 
obdarował dobrobytem - w rzeczywistości szukają czegoś co 
już zostało im dane. Wierzą, że Bóg może zrobić wszystko, ale 
jeszcze wiele nie zrobił.
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Jak ważny jesteś dla Ciała Chrystusa? I List do Koryntian 12:18-21 
odpowiada na to pytanie: Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich 
tak, jak chciał. Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby 
ciało? Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. Nie może więc oko 
powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogom: Nie potrzebuję 
was.

Tak samo jest w służbie Andrew Wommack Ministries. Jako służba 
nauczająca, która dotyka ludzi na całym świecie, potrzebujemy zespołu 
oddanych ludzi by wypełnić tę wizję. I wy, nasi partnerzy i przyjaciele, 
jesteście kluczową częścią tego zespołu!

Dzięki waszemu wiernemu wsparciu ponad 600 pracowników pomaga 
Andrew docierać z Ewangelią dalej i głębiej. Od personelu telewizyjnego 
przez służbę przy telefonach, po tych, w równie ważnych, lecz mniej 
znanych działach, każdy ma swoją rolę do odegrania.

Betty ze stanu Arkansas mówi: „Chcę podziękować Andrew za jego 
nauczania—słucham ich już przez co najmniej trzy lata. Dzień wcześniej 
przerzucałam kanały i zatrzymałam się, żeby posłuchać Andrew. Było to 
dla mnie jak źródło świeżej wody na pustyni. Zmarło mi dwoje wnuków: 
jeden miał 21 lat a drugi 30. Mój mąż miał wylew i zawał serca. Ja mam 
70 lat i wciąż pracuję fizycznie na etacie. Nie miałam nikogo, kto mógłby 
pomóc. Nauczania Andrew są mięsem… jak manna z nieba! Dziękuję 
ci, Andrew, za twoje nauczania i dziękuję ci, że masz usługujących przy 
telefonach, którzy są dostępni by zgodzić się ze mną”.

By przeczytać więcej świadectw ludzi, których dotknęliśmy dzięki tobie 
wejdź na naszą księgę gości na awmi.net/reading/guestbook (dostępna 
tylko w języku angielskim). Razem wpływamy na wieczność. Jeśli 
chciałbyś zostać naszym partnerem łaski, wejdź na http://awmpolska.
com/partnerzy-laski/

ANDREW nie może 
zrobić tego sam

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 
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(1) Błogosławiony PAN, moja 
skała, który zaprawia moje 
ręce do walki, a moje palce do 
wojny. …moja warownia, mój 
wybawiciel …on mi poddaje 
wrogów.

Psalm 144:1-2 [NKJV]

Podróż do uzdrowienia Cindy 
Mezas rozbrzmiewa tą pieśnią 
dla Pana, który ją zachował 
przed chorobą i śmiercią. 
Kiedy u Cindy, samotnej matki  
z Holandii, zdiagnozowano raka 
szyjki macicy nie wiedziała, że 
stoi przed najtrudniejszą walkę 
w swoim życiu. Ale nie była 
sama; Bóg miał ją przygotować 
do wygranej. W 2009 roku 
wykryto u niej guza przy szyjce 
macicy. Lekarze zdecydowali, 
że nie będą usuwać macicy; 
ale w celu zabicia guza leczyli ją 
naświetlaniem i chemioterapią 
od wewnątrz.

Chociaż walkę z samym guzem 
wygrała, efektami ubocznymi 
wielu miesięcy naświetlań i 
chemioterapii było uszkodzenie 
innych części jej ciała. Nowe 
symptomy, takie jak utrata 
włosów, alergie na pokarmy  
i wysoka gorączka poprowadziły 
ją do szukania odpowiedzi. 
Cindy natrafiła w Internecie 
na nauczanie Andrew Już to 

masz! i to otworzyło jej oczy na prawa 
zarządzające nadnaturalnym zdrowiem. 
W 2014 roku jej zdrowie tak bardzo 
się poprawiło, że podzieliła się swoim 
świadectwem w wywiadzie podczas 
konferencji z Andrew w Holandii. Ale 
wróg miał zamiar walczyć, by wykraść jej 
świadectwo.

W 2016 r. Cindy przygotowywała 
książkę o procesie swojego uzdrowienia. 
Wtedy, pewnego dnia odczuła ostry ból 
w żołądku. Ból był tak intensywny, że 
zemdlała. Zabrano ją do szpitala, gdzie 
lekarze odnaleźli dziury w jej jelitach; 
naświetlanie „stopiło” inne części jej 
ciała. Lekarze stworzyli nową drogę dla jej 
jelit, ale leczenie nie działało. Ból był tak 
dręczący, że Cindy poczuła, że jest gotowa 
umrzeć. W końcu lekarze odesłali ją do 
domu, ponieważ nie mogli dla niej zrobić 
nic więcej. W tym momencie wiedziała, że 
Słowo Boże było jej jedyną odpowiedzią.

Zaczęła pościć, aby nauczyć swoje 
ciało reagowania na jej słowa. Przez 
wiarę przestała brać leki i zanurzyła się 
całkowicie w Słowie Bożym. Zaczęła 
robić rzeczy, których wcześniej nie 
mogła robić. Czołgała się w dół schodów, 
by pozmywać naczynia, choć czasami 
zasypiała przy zlewozmywaku! Używała 
praw zarządzających uzdrowieniem jak 
broni. Cindy wspomina: „Wiedziałam, że 
ból jest obecny, ale traktowałam go jak 
kłamstwo”.

Krok po kroku mogła wykonywać coraz 
więcej domowych obowiązków. Aż 

pewnego dnia, kiedy uwielbiała Pana, 
Bóg ją zapytał: „Gdzie jest ból?”. Pełna 
zdziwienia uświadomiła sobie, że bólu 
już nie było. Manifestacja jej cudu 
była teraz widoczna dla jej zmysłów. 
Była uzdrowiona! Wróg zaatakował 
ją jeszcze dwa razy, ale ona stała się 
„potężna i niepokonana w walce” (Hbr 
11:34, Amplified Bible).

Cidny dalej wyraża swoją wdzięczność: 
„Bardzo dziękuję wszystkim 
przyjaciołom i partnerom służby 
Andrew Wommack Ministries, bo żyję 
i mam się świetnie, ucząc i głosząc 
Słowa Bożego… uzdolniliście mnie do 
tego, bym wygrała [tę walkę], bo całe 
nauczanie było za darmo”.

By obejrzeć całą historię jej 
uzdrowienia wejdź na awmi.net/
v i d e o/s er i e s/ h ea l in g- j o ur n ey s  
(obecnie tylko w j. angielskim).

STAWANIE SIĘ potężnym  
i niepokonanym w walce


