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Aborcja jest ważnym tematem dla wielu chrześcijan. 
Problemem jest to, że dla zbyt wielu pozostaje 
ona tylko tematem. Tymczasem to sprawa życia  
i śmierci. Biblia nie daje trzeciej opcji, kiedy chodzi 
o takie rzeczy.

Biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo  
i ziemię, że położyłem przed tobą życie i śmierć, 
błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc 
życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo.

Pwt 30:19

Niewinne dziecko nie ma możliwości by wybrać 
życie. My jako chrześcijanie musimy wybrać je za 
nie. Musimy zabrać głos w imieniu tych, którzy 
głosu nie mają. Jeśli nie my, to kto to zrobi? To 
prawdopodobnie największy problem, z którym 
mierzymy się w Ameryce i dlatego włożyłem tyle 
wysiłku by stać za sprawiedliwością w tej kwestii.

Ten rok naznacza 47 rocznicę rozprawy sądowej 
Roe kontra Wade, która skończyła się legalizacją 
aborcji w naszym kraju. Szacuje się, że od tego 
czasu do dzisiaj przeprowadzono w Ameryce ponad 
60 milionów aborcji dzieci. Te szacunki pomijają 
stany Nowy Jork i Kalifornię, które nie muszą 
zgłaszać ilości przeprowadzonych aborcji. To jest 
przeokropne. Jeśli to ma się kiedykolwiek zmienić, 
nie stanie się to dzięki postępowcom i bezbożnym. 
Nie, oni dążą do jeszcze większej bezbożności. 
Wymyślają sposoby, by zabijać nawet noworodki. 
To pokazuje, że w tym nigdy nie chodziło o prawa 
kobiet czy o kwestię, czy nienarodzone dziecko 
jest człowiekiem. Pismo Święte już dawno temu 
ustaliło kwestię rozpoczęcia ludzkiego życia.

Zanim ukształtowałem cię w łonie, znałem 
cię, zanim wyszedłeś z łona, uświęciłem cię  
i ustanowiłem prorokiem dla narodów.

Jr 1:15

Tutaj jest powiedziane, że zanim Jeremiasz w ogóle 
się urodził Bóg go powołał i ustanowił. Pomysł, że 
dopóki dziecko, ona lub ono, jest w łonie, jest tylko 
zlepkiem komórek a nie prawdziwą osobą jest 

kłamstwem. Bóg—Twórca wszelkiego życia—zapisał w Swoim 
Słowie, że ludzkie życie zaczyna się długo przed narodzeniem 
się danej osoby. Apostoł Paweł powiedział, że był oddzielony 
przez Bożą łaskę już w łonie matki (Gal 1:15). Także Elżbieta 
będąc w ciąży z Janem Chrzcicielem powiedziała: „Dziecko 
podskoczyło w moim łonie z radości” (Łk 1:44). Anioł Gabriel 
powiedział ojcu Jana, że jego syn będzie napełniony Duchem 
Świętym już w łonie matki (Łk 1:15). Bóg nie napełnia zlepka 
komórek; tylko osoba może być napełniona Duchem Świętym! 
Mówię ci, że słyszymy kłamstwa dotyczące tego, kiedy zaczyna 
się życie człowieka. Z tego powodu miliony—możliwe, 
że miliardy—dzieci zostały zamordowane w łonie, które 
powinno być najbezpieczniejszym i najświętszym miejscem 
na tej planecie. Musimy się temu sprzeciwić. Mówię prawdę 
z miłości (Ef 4:15).

Znam ludzi dotkniętych każdym aspektem aborcji. Kolejne 
wmawiane ci kłamstwo polega na tym, że to nic wielkiego, że 
to zwykła procedura. Słyszę raporty o tym, że poza śmiercią 
dziecka umierają niejednokrotnie matki w związku z aborcją. 
Nikt nie uchodzi cało z tej „procedury”. Cóż, diabeł uchodzi  
z tego cało.

Widzisz, świat będzie ci mówił, że aborcja to sprawa osobista, 
oddzielona od duchowych rzeczy. Ale to nieprawda. Diabeł 
nienawidzi wszelkiego życia i propaguje swoje zamiary poprzez 
system tego świata, próbując zamaskować to jako coś innego. 
To jest coś więcej niż ważny temat. To walka o życie! Musimy 
się obudzić i wybrać życie.

Byłem o tym przekonany wiele lat temu i postanowiłem 
otworzyć klinikę dla ciężarnych kobiet. Kiedy byłem w procesie 
pozyskiwania zezwoleń, takich jak 501(c)3, odkryłem, że 
w Kolorado Springs już istnieje taka klinika—po prostu nie 
ogłaszano tego publicznie. Spotkałem się z kobietą, która 
prowadziła tę klinikę, by zobaczyć czy mogę jej jakoś pomóc 
w pozyskaniu rozgłosu. Wynająłem stoisko w centrum 
handlowym, w którym przez dwa tygodnie wyświetlałem film 
The Silent Scream (Niemy Krzyk). Rozdawałem także ulotki 
promujące tę klinikę i w ciągu roku z trzech zainteresowanych 
osób doszliśmy do ponad stu osób kontaktujących się z nimi 
miesięcznie! Mieliśmy nawet reklamę na pierwszej stronie 
lokalnej gazety The Gazette Telegraph in Colorado Springs 
ogłaszającą, że dzięki tej klinice dla kobiet w ciąży ilość aborcji 
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w regionie El Paso County spadła o połowę  
a w stanie Kolorado spadła o jedną trzecią! 
Takie rzeczy mogą się dziać, kiedy się 
angażujemy!

Może mówisz: „Co mogę zrobić?”. Przede 
wszystkim możesz się o to modlić. Bóg pokaże 
ci co zrobić. Prawdopodobnie będzie chciał, 
żebyś zaczął od swojej strefy wpływów, od 
ludzi, z którymi masz kontakt. Masz prawdę. 
Kiedy usłyszysz, jak ludzie mówią o rzeczach 
sprzecznych ze Słowem Bożym, powiedz im 
prawdę. To prawda jest tym, co ich uwolni  
(J 8:32).

W styczniu 2020 będę mówił o rozprawie 
sądowej Roe kontra Wade w pięciu odcinkach 
mojego programu telewizyjnego Prawda 
Ewangelii (20.01.2020-24.01.2020). Będę 
prowadził wywiady z kobietami, których 
życie zostało dogłębnie zmienione przez 
aborcję. Ich świadectwa będą dostępne na 
nośniku USB wraz z innymi wcześniejszymi 
wywiadami, które przeprowadziłem  
z kobietami, które były w podobny sposób 
dotknięte i są teraz największymi obrońcami 
nienarodzonego życia. Nośnik USB, Chooce 
Life: wywiady i świadectwa będzie dostępny 
z broszurką pt. Observing All Things 
(Przestrzegając Wszystkiego). Broszurka 
jest narzędziem do uczniostwa i omawia 
ważne społeczne oraz obywatelskie kwestie  
w naszym społeczeństwie (stworzenie, 

aborcję i homoseksualizm). 
Proszę, zdobądź te materiały 
jeszcze dzisiaj. One są po to, 
by ci pomóc stanąć za prawdą 
w naszej kulturze!

Możesz je zamówić idąc na 
stronę www.awmi.net/life 
lub dzwoniąc na naszą linię 
719-635-1111. (UWAGA! 
Produkt jest dostępny tylko 
w języku angielskim i tylko w 
anglojęzycznych oddziałach 
służby Andrew Wommack 
Ministries).

Kochamy Cię 

Booklet (8275)

USB (8347-U)

Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, nie jest 
pewien, co Biblia mówi o aborcji, 
zdobądź materiały Andrew Choose 
Life! Interviews and Testimonies. 
Ten dysk USB zawiera prawdziwe 
historie osób, które przeżyły aborcję,  
i pokazuje, jak aborcja wpływa na 
życie kobiet i ich nienarodzonych 
dzieci. Do USB dołączona jest broszura 
Andrew Observing All Things, która 
obejmuje tematy aborcji, kreacjonizmu 
i homoseksualizmu. Zdobądź je już dziś!

(oferta w języku angielskim - dostępna tylko  
w anglojęzycznych oddziałach AWM)

Choose Life! 
INTERVIEWS AND 
TESTIMONIES 

Prawda ewangelii • awmpolska.com FACEBOOK  Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska



Idźcie więc i czyńcie uczniów ze 
wszystkich narodów.

Mt 28:19 (ESV) 

W służbie Andrew Wommack 
Ministries podchodzimy 
poważnie do wypełniania 
Wielkiego Nakazu. Robimy 
to między innymi przez 
kurs biblijny Uczniostwo, 
48 lekcyjny program do 
prowadzenia w uczniostwie, 
udostępniony dzięki zespołowi 
z Discipleship Evangelism 
Missional Outreach (DEMO), 
który prowadzi Mark Rowe.

Lesley, żona Marka i manager  
od tłumaczeń kursu Ucznio-
stwo, mówi: „Przesłanie 
Ewangelii zawarte w kursie 
Uczniostwo udowodniło 
przemianę życia osób 
pojedynczych, rodzin, spo- 
łeczności oraz narodów na 
całym świecie! Obecnie jest 
dostępne ponad trzydzieści 
tłumaczeń kursu Uczniostwo, 
które są dostępne do 
ściągnięcia za darmo jako 
PDF ze strony internetowej 
AWM DEMO, a kolejne 
dwanaście tłumaczeń czeka 
na ukończenie. W taki sposób 
DEMO wspiera wizję Andrew, 

niosąc Ewangelię daleko i głęboko”.

Bóg ciągle otwiera drzwi do tłumaczenia 
kursu Uczniostwo na coraz więcej języków, 
pozwalając nam zanieść Ewangelię tam, gdzie 
ona jeszcze nie dotarła!

W 2018 roku Mark i Lesley uczyli studentów 
pierwszego roku w szkole Charis w 
Woodland Park o pracy DEMO, mówiąc także  
o tłumaczeniach. Lesley mówi: „W rezultacie 
podeszła do mnie studentka pierwszego roku, 
Lan, zainspirowana historiami związanymi  
z kursem Uczniostwo i zaoferowała swój czas  
i umiejętności by przetłumaczyć kurs Ucznio-
stwo na jej rodzimy język wietnamski. Modliłam 
się od kilku miesięcy o możliwość rozpoczęcia 
pracy nad takim projektem, ale nie miałam 
żadnych kontaktów z Wietnamczykami, którzy 
byliby także studentami albo absolwentami, 
albo partnerami służby. Dlatego jej chęć pomocy 
była Bożą odpowiedzią na moją modlitwę, ale 
wciąż potrzebowaliśmy niezależnego korektora 
znającego język wietnamski. Pamiętam, jak 
powiedziałam, że ‘wymodlimy do tego projektu 
korektora’”.

Bóg, jak zawsze, okazał się wierny i podczas 
nieogłaszanej wizyty w Wietnamie w sierpniu 
2019 roku, Lesley zaskoczyło to, że przypadkiem 
wpadła na Lan, mieszkającą w USA tłumaczkę, 
która, jak się okazało, też była w tym samym 
czasie w Wietnamie, odwiedzając swoją chorą 
babcię. Poprzez serię boskich połączeń Lesley 
i Mark zostali przedstawieni pastorowi mamy 

Lan (zmieniliśmy jego imię na Pastor X, by 
chronić jego tożsamość).

„Mieliśmy wspaniały czas z tym młodym, 
pełnym wiary człowiekiem, który podzielił 
się z nami swoją historią”, wspomina Lesley. 
„My z kolei świadczyliśmy o tym, że jako 
pastorzy używaliśmy kursu Uczniostwo  
w naszym kościele, o tym jak kurs Uczniostwo 
jest używany na całym świecie i jak bardzo 
może się mu ten kurs przydać. Nie bylibyśmy 
w stanie zaaranżować tego spotkania—ale Bóg 
poszedł przed nami i kierował naszymi krokami 
w kierunku tego spotkania w Wietnamie  
i Pastor X uprzejmie się zgłosił na ochotnika, by 
zostać naszym korektorem”. Pastor X sprawdził 
już kilka lekcji kursu Uczniostwo w wersji 
wietnamskiej. 
„Z jego udziałem”, mówi Lesley, „planujemy 
mieć dostępny do ściągnięcia w wersji PDF 
pierwszy poziom kursu Uczniostwo w języku 
wietnamskim na początku 2020 roku. Ależ 
błogosławieństwo!”.

Zobacz darmowe tłumaczenia kursu 
Uczniostwo na stronie www.awmi.net/demo . 
Dzięki waszemu wiernemu wsparciu docieramy 
do narodów i Wietnamczycy będą czynieni 
uczniami dla Chrystusa!

ZDOBYWAJĄC Wietnam!
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Charis Bible College jest jak pomost, który pomaga ludziom przejść od 
„normalnego” życia do życia nadprzyrodzonego. To historia Jona Randa, 
absolwenta Charis i dyrektora korporacyjnej firmy telewizyjnej. Gdy Jon 
podążał tą podróżą, odkrył, że będzie boskim połączeniem między Bogiem a 
grupą ludzi modlących się o cud.

Podczas drugiego roku pobytu w Charis, wyjazd misyjny zabrał Jona do 
miasta Suretka w Kostaryce. Jon i jego zespół zostali zabrani do miejscowej 
wioski plemiennej Bribri, aby odwiedzić tam kościół domowy. Jon wspomina 
swoje doświadczenie: „Gdy szliśmy do kościoła domowego. …Byłem pod 
wrażeniem prostoty miejsca spotkań. Zbór spotkał się pod czarną plandeką 
rozciągającą się z okapu domu. Rozciągał się na tyczkach na podwórku i był 
mocno przywiązany do drzew po obu stronach.

Pod koniec nabożeństwa Pastor Xinia Aguirre powiedziała uczniom Charis, 
że jej zbór wierzy w budowę kościoła w tym miejscu do 2018 roku. Jon 
usłyszał, jak Bóg mówi mu: „Dopilnuj, aby zbudowali kościół”. Jon zrozumiał, 
że Bóg nie prosił go, aby zrobił to sam. Jego zadaniem było zebranie 
pieniędzy i zarządzanie projektem. Aby kupić ziemię i zbudować kościół, Jon 
musiał zebrać 14 000 $. Zaczął zbierać fundusze, gdy tylko wrócił z wyjazdu 
misyjnego. Kwota została zebrana w ciągu trzech tygodni, a pod koniec 
kampanii zbierania funduszy przybyło 17 200 $. To był prawdziwy cud! Bóg 
zapewnił budynek kościelny Swemu ludowi w Suretce.

Pastora Aguirre podzieliła się swoją wdzięcznością, mówiąc: „Gracias a 
Dios (Dzięki Bogu). …Ten kościół będzie pokazywał żywego Chrystusa. 
Ludzie zobaczą, że Bóg robi coś wielkiego w tym miejscu”. Dzięki wsparciu 
przyjaciół i partnerów tej służby studenci, tacy jak Jon, mogą wyjść i stać się 
pomostem łączącym ludzi z błogosławieństwem Boga!

ZMIENIANIE  
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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 
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