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Kiedyś uważałem, że ludzie twardego serca 
to osoby nienawidzące Boga, a przynajmniej 
buntujące się przeciwko Niemu. Jednak 
pewnego dnia, w trakcie lotu na spotkanie, 
czytałem historię w Ewangelii Marka 6 
o Jezusie chodzącym po wodzie. Jego 
uczniowie natrafi li na okropny sztorm 
i walczyli o swoje życie, kiedy Jezus przyszedł do 
nich krocząc po każdej sztormowej fali, która 
groziła im śmiercią. Miał całkowitą kontrolę. 

Kiedy to czytałem przelatywaliśmy nad 
Wielkimi Jeziorami i pamiętam, że zrobiło to 
na mnie takie wrażenie, że odłożyłem Biblię 
i wyjrzałem przez okno. Pod samolotem 
znajdowała się jednolita warstwa chmur. 
W swojej wyobraźni zobaczyłem Jezusa 
idącego po chmurach i siadającego na 
skrzydle samolotu. Nie byłoby to dla 
Niego bardziej niezwykłe niż chodzenie 
po wodzie! Zastanawiałem się nad tym 
będąc pod wrażeniem tamtego cudu! 

W końcu podniosłem Biblię, aby kontynuować 
czytanie historii i zobaczyłem reakcję uczniów: 

A oni się bardzo zdumiewali i dziwili. 
Ewangelia Marka 6:51b

Dokładnie tak się czułem! I przy okazji było 
mi z tym bardzo dobrze. Wtedy myślałem, że 
każdy powinien być zdumiony i zadziwiony 
cudowną Bożą mocą. Potem przeczytałem 
następny werset: 

Nie zrozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż 
ich serce było zatwardziałe.

Ewangelia Marka 6:52 [KJV] 

Poczułem się jakby ktoś uderzył mnie 
w twarz! Po raz pierwszy zrozumiałem, że 

zszokowanie, zdumienie czy zaskoczenie cudem to 
oznaka zatwardziałego serca. Mając to zrozumienie 
uświadomiłem sobie, że moje serce było zatwardziałe. 
Później sprawdziłem słowo zatwardziały w słowniku i jest 
ono defi niowane jako zimny, niewrażliwy, nieczuły, 
sztywny.

To odkrycie wyprawiło mnie w ponad trzyletnią podróż 
w poszukiwaniu Pana w tej dziedzinie. Chciałem się 
dowiedzieć czym tak naprawdę jest zatwardziałe serce, co 
je powoduje i jak je uleczyć. 

W Ewangelii Marka 8:17 Jezus mówił do swoich uczniów 
o cechach zatwardziałego serca: 

Jezus, poznawszy to, powiedział do nich: Czemu rozmawiacie 
o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie 
rozumiecie? Jeszcze wasze serce jest odrętwiałe? Macie 
oczy, a nie widzicie, i macie uszy, a nie słyszycie? I nie 
pamiętacie? 

Ewangelia Marka 8:17-18 

W tych wersetach Jezus podał nam objawy opisujące 
zatwardziałe serce: (1) niezdolne by pojmować, (2) 
niezdolne by rozumieć, (3) niezdolne by widzieć, (4) 
niezdolne by słyszeć i (5) niezdolne by pamiętać. Wszystkie 
te cechy mówią o niezdolności w świecie duchowym. 

Cechą osoby o zatwardziałym sercu jest niezdolność do 
postrzegania duchowych prawd. Taka osoba jest duchowo 
ślepa i głucha. Poważnym symptomem wskazującym na 
stan serca jest również brak zdolności do gromadzenia 
informacji. 

Ludzie często mówią mi, że nie posiadają zdolności do 
zapamiętywania Pisma tak jak ja. Mówią: „Musisz mieć 
fotografi czną pamięć”. Ale to nieprawda. Mam asystentkę, 
której głównym zadaniem jest pomaganie mi w pamiętaniu 
o różnych sprawach i trzymanie się planu. Z kolei moja 
asystentka ma do pomocy swoje dwie osoby, co daje 
w sumie troje ludzi, którzy wysyłają mi przypomnienia, 

Zatwardziałość serca



maile i wiadomości głosowe. Nie chodzi 
tu o to, że mój mózg nie działa; to kwes  a 
serca. Potrafi ę zacytować setki i tysiące 
wersetów, a jest tak, ponieważ moje serce 
jest wrażliwe na Boże Słowo. 

Pozwól, że podam ci kolejny przykład. Za 
każdym razem, kiedy powiem, że przemówił 
do mnie Bóg, przychodzą do mnie ludzie 
i mówią: „Mówisz tak, jakby Bóg mówił do 
ciebie cały czas”. Po czym dodają: „Mnie 
diabeł powiedział, że nigdy nie usłyszę 
Bożego głosu. Diabeł powiedział to i diabeł 
powiedział tamto”. Słyszą wszystko, co 
mówi wróg, ale nigdy nie słyszą tego, co 
mówi Bóg. Coś tu jest nie tak. 

Jezus powiedział: 

Moje owce słuchają mego głosu. 
Ewangelia Jana 10:27a

Oraz: 

A za obcymi nie idą.
Ewangelia Jana 10:5a

Doświadczenie większości ludzi jest 
czymś dokładnie odwrotnym. Przeciętny 
chrześcijanin zmaga się z usłyszeniem 
Bożego głosu, ale diabła słyszy bez żadnego 
problemu. Mówię ci, to wskazuje na 

zatwardziałość serca względem Boga. Taki 
może być stan twojego serca dzisiaj, ale 
wcale nie musi tak zostać. Jest na to lek, 
a kuracja zaczyna się od zmiany twojego 
skupienia. 

W swoim nauczaniu Zatwardziałość 
serca zagłębiam się w większe szczegóły. 
Ten list jedynie zahaczył o powierzchnię 
prawd, które chcę ci przekazać. Naprawdę 
musisz zdobyć całe to nauczanie, aby móc 
w pełni skorzystać z tego, o czym mówię. 
To jedna z najważniejszych rzeczy, 
jakie Pan mi pokazał. Nauczam tego 
od początku lat osiemdziesiątych, ale 
ostatnio odświeżyłem materiał. Nauczanie 
to będzie w pakiecie z nauczaniem „Jak 
zostać chodzącym po wodzie”, które 
mówi o cudzie, którego uczniowie 
doświadczyli na Morzu Galilejskim oraz 
o tym, jak możesz oglądać Bożą moc 
w swoim życiu. Są powody, dla których 
jedni chrześcijanie chodzą w cudach, a 
drudzy nie. To nauczanie pomoże ci stać 
się jednym z tych, którzy ich doświadczają. 
Zachęcam cię do zamówienia jednego 
pakietu dla siebie, a drugiego dla kogoś, 
z kim będziesz mógł się nim podzielić.

Pakiet „Zatwardziałość serca” możesz 
zamówić w formie płyt CD lub DVD. W 

pakiecie znajdują się również 
książki „Zatwardziałość 
serca” oraz „Jak zostać 
chodzącym po wodzie”. Aby 
złożyć zamówienie, wejdź 
na naszą stronę awmi.
net/heart lub zadzwoń 
do naszego centrum 
telefonicznego pod numer 
719-635-1111. 

Kochamy cię, 
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Wiele osób zmaga się ze znalezieniem solidnego, opartego 
na łasce studium biblijnego, na które mogłyby regularnie 
uczęszczać. I właśnie dlatego jesteśmy podekscytowani 
możliwością darmowego udostępniania wysokiej klasy 
studium biblijnego z Andrew Wommackiem dla każdego 
z dostępem do Internetu.

W 2016 roku Andrew rozpoczął swoje studium biblijne 
Live Bible Study i od tamtej pory program rozrósł się do 
kwitnącej ogólnoświatowej społeczności wierzących, 
którzy spotykają się online w każdy czwartek o godzinie 
osiemnastej. Program prowadzi Carrie Picke  , a naucza 
Andrew. Gośćmi programu byli między innymi Jeremy 
Pearsons, Ashley i Carlie Terradez, Greg Mohr, Audrey 
Mack, Tony Cooke oraz wielu innych wspaniałych 
nauczycieli. 

Poza słuchaniem Słowa, uczestnicy mają możliwość 
zadawać pytania, dzielić się komentarzami, prosić 
o modlitwy, mogą również otrzymywać notatki, a także 
brać udział w losowaniu, w którym można otrzymać 
darmowe materiały. 

W 2019 roku każdego tygodnia w interaktywnym 
studium biblijnym na żywo udział brało średnio ponad 
2 000 osób z dwudziestu dwóch krajów! Osoby, które nie 
mogą dołączyć do studium, zwykle ze względu na różnicę 
czasu, oglądają program w naszym archiwum. W ciągu 
roku studium biblijne na żywo oraz w formie nagrania 
na naszej stronie awmi.net, na Facebook'u, a także na 
pla  ormie YouTube i Periscope program obejrzało blisko 
1.4 miliona ludzi.

Dzięki studium biblijnemu zawiązało się wiele przyjaźni, 

a Andrew rozpoznaje wiele imion 
regularnych uczestników. W trakcie pojawia 
się tak wiele pytań, że nie ma możliwości, 
aby odpowiedzieć na nie wszystkie 
w trakcie jednego programu. Wykładowca 
Charis, Barry Benne  , odpowiada na więcej 
pytań z poprzedniego studium biblijnego na 
żywo na Facebook’u. 

To oczywiste, że te programy są 
błogosławieństwem dla widzów. Mówią 
o nich tak: 

Uwielbiam czwartkowe studium 
biblijne Live Bible Study! 

Dziękuję za wspólne badanie Słowa.
– Arlene L. 

To główna atrakcja moich wtorków! 
— Evy H. 

Super jest móc się spotkać z ludźmi
 z całego świata! — Kali B. 

Godzina to za mało. — Steve R. 

Jestem bardzo wdzięczna za to, 
że mogę być częścią tego studium 

biblijnego. 
— Debbie S. 

Dziękujemy wam, 
Partnerzy, że nam to 
umożliwiacie! Dzięki 
waszemu wiernemu 
wsparciu, wiele osób, 
które nie maj dostępu 
do prawdziwej 
ewangelii, może teraz 
z niecierpliwością ocze-
kiwać cotygodniowej 
dawki łaski. Każdy 
z dostępem do 
Internetu może co 
tydzień studiować 
Słowo z Andrew oraz 
ze społecznością po-
dobnie myślących 
wierzących, a wszystko 
dzięki waszemu wier-
nemu  wsparciu. 

Dziękujemy! 
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Dla Troy’a i Glorii Akins radosne oczekiwanie na 
powrót do domu ze szpitala z noworodkiem legło 
w gruzach, kiedy usłyszeli diagnozę – „Wasz syn ma 
niewydolność nerek i potrzebuje przeszczepu nerki”. 
To było jak gdyby najsłoneczniejszy dzień zamienił 
się w ciemność. 

Colt urodził się z nieuleczalną chorobą, która – 
według Na  onal Kidney Founda  on – nawet przy 
dializie dałaby mu jakieś dziesięć lat życia. 

W dniu, w którym się urodził, chłopiec został 
przetransportowany w inkubatorze do lokalnego 
szpitala dziecięcego. 

Kiedy personel medyczny go zabrał, rodzina odczuła 
ból związany z widokiem najmłodszego członka 
rodziny walczącego o życie. Następnego dnia Colt 
przeszedł operację i został przygotowany do dializy.

W związku ze stanem zdrowotnym chłopca, życie 
rodziny Akinsów uległo dramatycznej zmianie. 
Droga, którą szli była nieznana i przerażająca, jednak 
Boże światło czekało by zabrać ich w podróż do 
uzdrowienia. 

Kiedy nefrolog wytłumaczył Troy’owi, że nerki jego 
syna są długie, cienkie i nie mają kształtu, Troy 
zastanawiał się: „Czy moje dziecko będzie żyć?”.

W dniu, w którym Colt w końcu wrócił do domu 
rodzina odetchnęła z ulgą, ale chwilę później 
odkryli, że zaczął się kolejny koszmar. Teraz wszystko 
kręciło się wokół dializ i nauki jak karmić Colt’a przez 
rurkę. Chłopiec doświadczał również wymiotów, 
po których płakał z bólu. Przez dializy cierpiała cała 
rodzina, a w szczególności Colt. 

Po trzech latach dializ, bez poprawy, Akinsowie desperacko potrzebowali 
cudu. W tym samym czasie przyjaciel zasugerował im, aby zobaczyli 
świadectwo rodziny, która doświadczyła podobnej sytuacji. 

Ich nadzieja została wzbudzona po obejrzeniu na stronie AWM świadectwa 
uzdrowienia Hannah Terradez. Później wysłuchali nauczania Andrew „Bóg 
chce, żebyś był zdrowy”. Nowe światło zapaliło się w ich sercach, kiedy 
zaczęli rozumieć, że ofi ara Jezusa zapewniła uzdrowienie tak samo, jak 
zapewniła przebaczenie grzechów. 

Pewnej nocy Troy doszedł do końca siebie i uzmysłowił sobie, że coś musi 
się zmienić. Powiedział Glorii: „Coś musi się zmienić. Nie możemy dalej 
chodzić z nim na dializy”. 

Pomodlili się o swojego syna, ale tym razem była to inna modlitwa. 
Z odważną pewnością – wiedząc, że Bóg już zapewnił uzdrowienie - Troy, 
krzycząc w niebogłosy, modlił się i nakazał chorobie opuścić ciało Colt'a. 

Niedługo później, w cudowny sposób, Colt zaczął zdrowieć. Stopniowo 
zaczęli rezygnować z dializ i w krótkim czasie chłopiec już więcej ich nie 
potrzebował. Niemożliwe stało się możliwe i w końcu stali się wolni! 

Troy podsumowuje to doświadczenie mówiąc: „To, czego nauczyłem się 
od Andrew to prostota uzdrawiania, to nic trudnego. Rezultat pojawił po 
przemówieniu do choroby i nakazaniu jej w imieniu Jezusa, aby odeszła”. 

Dzięki wsparciu przyjaciół i partnerów służby, życie rodziny Akinsów stało 
się jaśniejsze niż południe, a ich ciemność jak poranek (Hi 11:17). Możesz 
obejrzeć tę cudowną podróż do uzdrowienia na stronie awmi.net (wejdź na 
stronę awmi.net/video/series/healing-journeys). 

Prostota uzdrawiania 
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