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W tym miesiącu chciałbym omówić  
w naszym newsletterze kilka spraw 
związanych z historią Ameryki, która nie 
zyskuje zbyt wiele uwagi. Są to rzeczy,  
o których nie usłyszysz w mediach czy  
w polityce. Są ku temu powody, ale żaden 
z nich nie jest dobrym powodem. Brak 
rozmów na ten temat tworzy tak naprawdę 
inną, powodującą podział narrację, która 
jest dokładnie tym, czego chce wróg. On 
chce podzielić i podbić nasz naród, i użyje 
wszystkiego, co może, żeby tylko oddzielić 
nas od siebie jeszcze bardziej. Dlatego ważne 
jest, żebyśmy jako chrześcijanie [w Ameryce] 
wiedzieli, co Bóg zamierzał uczynić, byśmy 
rzucali światło na tę prawdę i abyśmy mogli 
za nią stanąć. Z całą pewnością nie możemy 
czekać, aż bezbożni zrobią to za nas.

Czy wiedziałeś, że Stany Zjednoczone mają 
w swoim dziedzictwie narodowym wielu 
bohaterów i wielu z nich to czarnoskórzy 
Amerykanie? 

Być może nie słyszałeś o tym w szkole, 
ale to prawda. Aby uczcić Miesiąc 
Afroamerykańskiej Historii gościłem 
niedawno w swoim programie Prawda 
Ewangelii Davida Bartona i jego syna, 
Tima, którzy mówili o tym, jak Bóg używał 
czarnoskórych ludzi w historii Ameryki 
by kształtować kulturę, religię, politykę  
i każdą dziedzinę społeczeństwa. Oni  
wnieśli o wiele więcej niż tylko kolejną 

perspektywę, którą ludzie mogą łatwo zlekceważyć lub 
zignorować. Szczerze wierzę, że Bóg wzbudził Dawida  
i Tima, aby byli Jego głosem w kwestii chrześcijańskiego 
dziedzictwa Ameryki. Umożliwił im zgromadzenie 
imponującej ilości dokumentacji Ery Założycielskiej 
Stanów Zjednoczonych, która jest po prostu 
przeogromna. David ma prawdopodobnie największą 
na świecie prywatną kolekcję tych dokumentów. 
Spędził wiele lat gromadząc je dla publicznej wiedzy 
i edukacji. Cóż za błogosławieństwo, że te rzeczy nie 
zostały zagubione w historii!

Ponieważ Bóg postawił Dawida w miejscu, w którym 
mógł zebrać wszystkie te dokumenty, został on 
wezwany do złożenia zeznań przed Sądem Najwyższym. 
Został opisany przez dużą organizację jako „historyk 
Ameryki”. Jego organizacja WallBuilders od lat walczy 
o przywrócenie prawdy i prawości w naszym kraju  
[w USA]. Ponownie, nie są to rzeczy, o których usłyszysz 
w wielu miejscach. Bóg musi używać ludzi takich jak 
Dawid i Tim, aby byli latarniami prawdy, aby pomagali 
nam nie dać się wciągnąć we mgłę zamieszania  
i toksyczności, która dziś jest tak wszechobecna.

Jednym z ludzi, o których mówił David, jest 
wielebny Richard Allen, który odegrał kluczową rolę  
w rozpoczęciu pierwszej afroamerykańskiej 
denominacji, zwanej Afrykańskim Metodystycznym 
Kościołem Episkopalnym. Był niewolnikiem na plantacji 
w Maryland, a potem doszło do pierwszego wielkiego 
przebudzenia, około 1730 r. Ludzie zaczęli wracać 
do Biblii, wracając do biblijnego myślenia. To był 
niesamowity czas w historii Ameryki. Do miasta przybył 
kaznodzieja i głosił niewolnikom. Richard, nastolatek 
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w tym czasie, został zbawiony i zapłonął 
dla Ewangelii! Kiedy jego pan zobaczył 
zmianę w życiu Richarda, zapytał go: 
„Dlaczego to wszystko robisz? To nie ma 
sensu”. Następnie Richard podzielił się 
Ewangelią ze swoim panem i doprowadził 
go do zbawienia! W związku z tym jego 
pan zdecydował, że musi uwolnić swoich 
niewolników, i zrobił to.

Gdy Richard był wolny, wylądował  
w Pensylwanii i dalej głosił i to nie tylko 
w afroamerykańskich kościołach. Głosił 
w tysiącach białych i mieszanych zborów. 
Uczył się nawet medycyny i leczył setki 
ludzi, kiedy pod koniec XVIII wieku  
w Filadelfii wybuchła epidemia żółtej 
febry. To jest niesamowite! Richard wniósł 
tak ogromny wkład w nasze amerykańskie 
dziedzictwo i został potężnie wyko-
rzystany w jednym z największych 
przebudzeń, jakie kiedykolwiek znaliśmy. 
On jest wspaniałym przykładem! Jest 
wielu innych. To tylko jedna z historii, 
którą David i Tim podzielili się ze mną 
w programie. Ale dzisiaj ludzie nawet 
nie wiedzą, jak szukać historii takich 
jak historia Richarda. Nie są dobrze 

rozpowszechnione. Ludziom mówiono, aby skupiali uwagę na 
negatywnych punktach zwrotnych w historii lub karmiono ich historią 
rewizjonistyczną, która pasuje do diabelskiego spisku, by wprowadzać 
podział. To jest po prostu szalone.

Chcę więc opowiedzieć o materiałach, które pomogą ci zobaczyć rękę 
Boga w historii Ameryki. Jest tak wielu bohaterów i jest o nich tyle 
do powiedzenia, ale nietrudno je znaleźć. Możesz przejść do strony 
Davida Bartona (wallbuilders.com) i zamówić z obszernej biblioteki 
materiałów zebranych przez niego materiałów. Mówię wam, nie 
jestem pewien, czy na tej ziemi istnieje inne takie źródło wiedzy! 
Będziesz błogosławiony.

Kochamy cię,

FACEBOOK  Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska

Luty 2020 • prawda ewangelii 3



Bóg czyni niesamowite 
rzeczy za pośrednictwem 
Charis Bible College,  
a różnicę, którą robimy, 
została zauważona na 
szczeblu stanowym i krajo-
wym. 

Z okazji dwudziestej 
piątej rocznicy Charis 
Bible College członek Izby 
Reprezentantów USA Doug 
Lamborn przygotował  
i odczytał zapis w Kongresie 
w Izbie Reprezentantów. 
„W ten sposób kongres-
meni mogą docenić 
i uhonorować wyjątkowe 
działania, organizacje 
lub indywidualne osoby 
działające w swoich 
s ą s i e d z t wa c h ” — m ó w i 
Richard Harris, dyrektor 
wykonawczy Koalicji 
Prawdy i Wolności. 
„W poszczególnych 
przypadkach kongres-
meni mogą honorować 
osiągnięcia poszczególnych 
obywateli, podkreślając 
ich działania w gmachu 
Izby. I to właśnie zrobił 
kongresman Lamborn—
wybrał by uznać Charis 
Bible College. To dla 
nas wielki zaszczyt, że 
to zrobił”. Nagranie 

CHARIS uhonorowane 
przed Izbą Reprezentantów

przemowy zostało wydrukowane, 
obramowane i wręczone Andrew i Jamie 
Wommack przez Jeffa Andersona, doradcę 
kongresmena Lamborna. 

Przeczytaj fragment tego nagrania:

„Pragnę z przyjemnością uczcić 25 rocznicę 
Charis Bible College. Cudownie jest 
obserwować rozwój, który miał miejsce 
w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Charis 
zostało założone jako Colorado Bible  
College w 1994 roku i pierwotnie miało 
siedzibę w Kolorado Springs. Charis 
rozwinęło się od 33 absolwentów  
w 1996 r., obejmując dzisiaj 26 kampusów 
w Stanach Zjednoczonych i 22 filie 
międzynarodowe”.

Zapytany o to, dlaczego przedstawiciel 
Lamborn postanowił w ten spo-
sób uhonorować Charis, Harris 
powiedział: „Stało się tak z powodu 
wzmacniającej relacji, jaką utrzymu-
jemy z kongresmenem Dougiem 
Lambornem. Był gościem w naszym 
programie Koalicja Prawdy i Wolności,  
i z zadowoleniem przyjął nasz udział  
w spotkaniu, na którym omawiano kwestie 
związane z obroną życia. Na konferencji „In 
God We Trust” przygotował prezentację 
wideo... Kongresmen Lamborn usłyszał  
o naszej dwudziestej piątej rocznicy, więc 
podjął inicjatywę, aby uhonorować w ten 
sposób Charis”.

Cóż za błogosławieństwo!

Kiedy chrześcijanie opowiadają się za 
prawością, przekonają się, że nie są sami. 
Inni, nawet ci sprawujący władzę, zauważą 
ich i staną przy nich. Dziękuję Dougowi 
Lambornowi, który był gotów uznać 
wszystko, co Bóg czyni poprzez Charis 
Bible College! Oto kolejny fragment Zapisu 
Kongresowego, który został odczytany 
przed Izbą Reprezentantów, składający się 
z 435 członków:

„W mojej miejscowości kampus Charis 
oferuje wiele programów edukacji 
biblijnej, w tym szkołę praktycznego rządu. 
Przez cały rok odbywają się tam również 
różne konferencje z dyskusjami na temat 
chrześcijańskiej sztuki, kultury i polityki. 
Charis Bible College zostało stworzone 
przez Andrew Wommacka, który był 
pionierem chrześcijańskiej edukacji  
i służby. Jego wizja, by mężczyźni i kobiety 
stawali za Pismem Świętym zmieniła życie 
niezliczonej liczby osób w mojej okolicy  
i na całym świecie”.

Razem sprawiamy, że Ameryka znów 
będzie pobożna!
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Przez ponad pięćdziesiąt lat 
Andrew, z pomocą swoich 
partnerów, naucza prawd  
z Bożego Słowa, które zostały 
potwierdzone cudami  
i znakami. Uzdalnianie ludzi, 
by czynili podobnie—czynili 
uczniami—jest bardzo 
bliskie sercu Andrew. Z tego 
właśnie powodu, 25 lat 
temu, powstało Charis Bible 
College. 

Barbara Harris pochodząca 
z West Palm Beach na 
Florydzie mówi o tym, 
jak uczniostwo w Charis 
wpłynęło na jej uzdrowienie 
z raka:

„Jestem gorliwą studentką 
i partnerem Andrew 
Wommacka. W czerwcu 
2018 zdiagnozowano  
u mnie raka jelita grubego, 
przeszłam trzy operacje 
i przez całe lato byłam  
w szpitalu i na rehabilitacji. 

Z powodu powikłań przez osiem miesięcy 
musiałam nosić worek do kolostomii.  
W marcu usunięto ten worek. Ale we 
wrześniu 2019 r. zdiagnozowano u mnie raka 
w węźle chłonnym na brzuchu.

Moja najlepsza przyjaciółka jest studentką 
Charis Bible College. Pomogła mi zobaczyć 
w Piśmie Świętym, że moje ciało zostało już 
uzdrowione przez Jezusa, kiedy On umarł na 
krzyżu. Rozmawiałyśmy o tym codziennie, 
aż doszłam do wniosku, że mój rak może 
być, a nawet został uleczony przez rany 
Jezusa. Duch Święty powiedział mi, że nie 
będę musiała poddawać się chemioterapii, 
zanim w ogóle poszłam do lekarza, aby 
porozmawiać o leczeniu. Chwała Bogu!  
W leczeniu zalecono miejscowe naświetlanie. 

Podczas skanu CT przy naświetlaniu  
u onkologa usłyszałam w Duchu Świetym 
głos mojej przyjaciółki, wołający: „Chwała 
Bogu” i pomyślałem, że może zostałam 
właśnie uzdrowiona. Tamtego ranka 
zadzwonił do mnie lekarz, aby powiedzieć, 
że węzeł chłonny zniknął i zniknął z mojego 
ciała! Chwała Bogu! Zostałam uzdrowiony 
przez Jezusa i Słowo Boże! Moja wiara 

bardzo wzrosła i wierzę, że rak nie będzie już 
więcej przeciwnikiem! Alleluja!

Jestem obecnie studentką korespondencyjną 
Charis Bible College... Wiele się nauczyłam 
od Andrew Wommacka i z jego nauczania, 
a moje objawienie uzdrowienia przypisuję 
Słowu Bożemu, Charis Bible College i Andrew 
Wommack Ministries. Bardzo dziękuję!".

Dzięki wsparciu przyjaciół i partnerów 
takich jak ty, Andrew, poprzez Charis, 
powierza Słowo Boże wiernym mężczyznom 
i kobietom, którzy uczą innych—uczniom, 
którzy czynią uczniów (2 Tm 2:2)!

AWMPACT:
SPUŚCIZNA UCZNIOSTWA

Jeśli nie jesteś jeszcze partnerem  
a chciałby dołączyć do nas w niesieniu 
Ewangelii jak najdalej i jak najgłębiej 
jak to tylko możliwe, odwiedź naszą 
stronę internetową awmpolska.com/
partnerzy-laski/ i zostań naszym 
partnerem już dziś! 

Doświadcz przemiany życia przez moc Słowa Bożego jako student 
korespondencyjny szkoły Charis!

Szkoła korespondencyjna

Wejdź na cbcpolska.com /nauka-korespondencyjna/ 
lub  zadzwoń +48 42 280 78 68 
Rozpocznij zmianę swojego życia już dziś!

•	 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
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