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Jak bardzo Biblia wchodzi w drogę temu, 
w co wierzysz? Jeśli jesteś jak większość 
chrześcijan, to wierzysz w Jezusa, ale 
szufladkujesz swoją wiarę, przez co twoje 
biblijne przekonania mają jedynie niewielki 
wpływ na inne dziedziny twojego życia.  
U wielu ludzi Biblia nie ma ani odrobinę 
wpływu na ich wierzenia! Dopóki utrzymują, 
że wierzą w Jezusa myślą, że w kwestiach 
życia i społeczeństwa mogą wierzyć w co tylko 
chcą. To absolutnie niewłaściwe! To znaczy 
jedynie, że nie zostali nauczeni przestrzegać 
wszystkiego, co przykazał nam Jezus:  

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, 
co wam przykazałem. 

Ewangelia Mateusza 28:19-20 

Widzisz, uczeń to osoba przestrzegająca 
wszystkiego, co przykazał Jezus. Tak  
w zasadzie kościoły nie czynią uczniami. Ich 
cel to nawracanie ludzi i upewnianie się, że 
trafią do nieba. Coś takiego stwarza problemy. 
Ponieważ Kościół nie uczy ludzi przestrzegania 
wszystkiego, co przykazał Jezus, w sytuacjach, 
w których chrześcijanie powinni zająć 
stanowisko, mamy do czynienia z próżnym 
społeczeństwem. Kiedy przychodzi do kwestii 
społecznych czy moralnych, wielu chrześcijan 
milczy lub sprzeciwia się temu, co mówi 
Biblia. Tacy ludzie wyznali, że wierzą w Pana, 
ale nie są uczniami. Może być to dla ciebie 
szokujące, ale zobacz jak Jezus odpowiedział 
tym, którzy jedynie w Nim pokładają wiarę:  

Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy 
mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w moim 

słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. 

Ewangelia Jana 8:31  

Nie wystarczy, że będziesz zbawiony i nie pójdziesz 
do piekła. Aby być uczniem Jezusa musisz trwać  
w Jego słowie. Taki powinien być cel każdego 
chrześcijanina! A jednak zadziwiające jest to, jak wielu 
ludzi tego nie rozumie. Kiedy chodzi o gorące tematy 
takie jak homoseksualizm, aborcja czy ewolucja, 
Kościół jest podzielony. Większość mówi: „Trzymaj się 
głoszenia Słowa i przestań zajmować się polityką oraz 
kwestiami społecznymi”. Ale kiedy ja właśnie głoszę 
Słowo! To nie ja naruszam społeczną i polityczną arenę; 
to one naruszają to, co Biblia ma do powiedzenia. Boże 
Słowo posiada wskazówki dla każdej z tych dziedzin.  

Jeśli będziemy milczeć, to niewierzący – ci, którzy nie 
posiadają biblijnego spojrzenia na świat – będą tymi, 
którzy będą ustanawiać zasady, będą określać co wolno, 
a czego nie wolno nam mówić oraz co wolno, a czego 
nie wolno nam robić. 

To już się dzieje, a wielu chrześcijan po prostu się z tym 
pogodziło. 

Pewna studentka z naszej szkoły biblijnej powiedziała mi, 
że za każdym razem, kiedy wspominałem o ekonomii, 
aborcji, homoseksualizmie czy o kreacjonizmie kontra 
ewolucja, krzywiła się i mówiła: „O Boże, spraw, żeby wrócił 
do Biblii”. Jednak po półtora roku w szkole powiedziała: 

„Zmieniłam się. Zmieniło się również moje stanowisko 
prawie we wszystkich tych kwestiach”. 

Odciągnąłem ją na bok i powiedziałem: „Nie próbuję cię 
krytykować, ja tylko naprawdę chciałbym się dowiedzieć 
jak oddana chrześcijanka mogła mieć w tych kwestiach 
światopogląd tak sprzeczny z Biblią”.

Przestrzegając wszystkiego 
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Odpowiedziała: „Kochałam Jezusa  
i  naprawdę oddałam Mu swoje życie. 
Jednak nie kochałam Słowa. Kiedy 
przyszłam do szkoły biblijnej i zaczęłam 
Go słuchać, zakochałam się w Nim. 
Pozwoliłam, aby Słowo mnie zdominowało 
i nie potrafiłam już dłużej trzymać się 
swojego stanowiska”.
Możesz kochać Boga i mieć liberalne 
poglądy, ale nie możesz kochać Słowa 
i nadal przy nich trwać. Jeśli twoja 
postawa, doktryna czy światopogląd nie 
zgadzają się z Bożym Słowem, musisz 
zmienić swoje poglądy, a nie Boże Słowo. 

Smutne jest to, że wielu chrześcijan 
daje się przekonać świeckiej doktrynie, 
ponieważ nikt się jej nie sprzeciwia ani nie 
opowiada się za prawdą. Cóż, ja zajmuję 
stanowisko przeciwko rzeczom, które 
podważają Boże Słowo! Musisz zrobić to 
samo. Może cię to zgorszyć, ponieważ nie 
zostałeś tak wychowany czy tego nauczony 
lub od tak dawna wierzysz w pewne rzeczy, 
że nie wiesz czy potrafisz się zmienić. 
Jednak powtórzę pytanie, od którego 
zacząłem – na ile pozwalasz Bożemu Słowu 
wejść w drogę temu, w co wierzysz? Czy 
chcesz zająć stanowisko? Czy chcesz być 
uczniem Pana Jezusa, zamiast być jedynie 

nawróconym? To dobre pytania, które 
warto sobie zadać. 

Jeśli naprawdę chcesz się zmienić  
i przestrzegać wszystkiego, co przykazał 
Jezus, możesz zacząć od mojej serii 
„Przestrzegając wszystkiego”. W tym 
nauczaniu dzielę się na temat czegoś, 
co nazywam trzema najgorętszymi 
społecznymi kwestiami dzisiejszych 
czasów – homoseksualizm, aborcja, 
ewolucja – i pokazuję, co na ich temat 
ma do powiedzenia Boże Słowo. Jedynie 
Duch Święty może przynieść zmianę 
do czyjegoś życia, ale uważam, że to 
nauczanie ci pomoże i dlatego zachęcam 
cię do nabycia go. Seria występuje  
w formacie CD i DVD. Nauczanie będzie 
również dostępne w formie broszury 
zawierającej komentarz, statystyki 
oraz wykresy związane z tymi trzema 
tematami. Aby złożyć zamówienie wejdź 
na stronę awmi.net/observe lub zadzwoń 
na naszą infolinię pod numer 719-635-
1111.
 
Szkoła Charis Bible College dokonuje 
w tej dziedzinie wielkiej zmiany. Tymi 
społecznymi kwestiami zajmuje się 
program pierwszego roku. Mamy 
nadzieję, że rodzice i dziadkowie będą 

wysyłać swoje dzieci 
przynajmniej na jeden 
rok do Charis, zanim 
wrzucą je do świeckich 
uniwersytetów, które w 
tych dziedzinach całkowicie 
sprzeciwiają się Bożemu 
Słowu. Czynimy uczniami z 
rozmachem!

Dziękuję, że jesteś częścią 
rozwiązania, że pomagasz 
nam wyposażać potężnych 
Bożych mężów i potężne 
Boże kobiety.

FACEBOOK  Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska
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Kiedy Bóg posłał Mojżesza, 
aby uwolnił Jego lud z niewoli 
Egiptu, dał mu do tego również 
moc. W Księdze Wyjścia 4:21 
Pan powiedział do Mojżesza: 
„Dopilnuj, abyś wszystkich 
cudów, które dałem ci do ręki, 
dokonał przed faraonem”. 
Wykraczając poza swoje 
ludzkie ograniczenia, Mojżesz 
dokonał wielkich cudów. 
Jednak największym cudem 
było to, że Bóg złożył całą tę 
moc w ręce jednego człowieka.
 
Wyjście z Egiptu się nie 
skończyło. W dzisiejszym 
świecie choroba jest jak faraon, 
który trzyma ludzi w niewoli. 
Jednak Bóg dalej uwalnia swój 
lud dzięki Swojej uzdrawiającej 
mocy. Boże metody się nie 
zmieniły; On jest taki sam 
wczoraj, dzisiaj i na wieki. 
Dzisiaj Bóg wkłada cuda  
w ręce wierzących dokładnie 
tak, jak zrobił to dla Mojżesza. 
 
Dzięki nauczaniom Andrew 
ludzie na całym świecie uczą  
się, że uzdrowienie jest owocem 
Bożej niezasłużonej miłości  
i łaski. Kiedy ludzie łączą się  
z sercem Boga w uzdrowieniu, 
niemożliwe staje się możliwe. 

To dlatego Andrew Wommanck Ministries 
nieustannie pokazuje wspaniałe historie 
uzdrowienia ludzi, którzy przyjęli Bożą 
moc do pokonania nieuleczalnych chorób. 
Andrew oddaje się dzieleniu się tymi 
historiami, ponieważ świadectwo jednej 
osoby jest proroctwem dla drugiej. Te 
cuda naprawdę wychwalają Boga! 
 
AWM zaplanowało na sierpień coś bardzo 
wyjątkowego. Na tegorocznej konferencji 
Healing Is Here przedstawimy świadectwa 
osób, które widzieliście lub o których 
czytaliście w Podróżach do uzdrowienia. 
Chociaż to jedno z naszych największych 
wydarzeń, zostanie zachowana intymna 
atmosfera. Będziecie mogli osobiście 
usłyszeć nadnaturalne świadectwa 
uzdrowienia od osób takich jak Johan 
Toet. Johan, absolwent Charis Bible 
College w Holandii, zachorował na żółtą 
febrę podczas misji w Brazylii. Diagnoza 
była przerażająca. Lekarz powiedział mu: 
„To śmiertelny wirus, wszystko wskazuje 
na to, że nie przeżyjesz”. Jednak Johan 
wiedział, że Bóg ma dla niego lepsze 
sprawozdanie. Johan podzieli się swoją 
historią niesamowitego powrotu do 
zdrowia. Nichole Marbach, absolwentka 
Charis Bible College w Chicago, również 
podzieli się swoją historią o tym, jak 
przeżyła. Wykorzystywanie, którego 
doświadczyła jako dziecko poprowadziło 
ją drogą bólu i destrukcji. Jednak Bóg 
uwolnił ją od samookaleczania i uzdrowił 

ją z zaburzenia dwubiegunowego, które 
uznaje się za nieuleczalne. Jej podróż 
zaczęła się na drodze do samozniszczenia, 
ale Bóg poprowadził ją ku kwitnącej
służbie.      
 
Na konferencji Healing Is Here będą 
również odbywać się warsztaty, podczas 
których uczestnicy nauczą się jak 
przyjmować uzdrowienie i jak usługiwać 
nim w sposób praktyczny. Pragnieniem 
wykładowców jest zabrać cię ponad 
uzdrowienie do krainy obfitego życia. 
Nauczysz się jak zachować swoje 
zdrowie i jak starzeć się z godnością. 
Nie chcesz przegapić tego wydarzenia. 
Weźmiemy uzdrowienie z niebańskich 
półek i włożymy je prosto do twoich rąk!  

Piękny kampus Charis Bible College  
w Woodland Park w Kolorado otworzy 
swoje drzwi na to darmowe wydarzenie 
w dniach 11-14 sierpnia. Będzie również 
możliwość zakupu dodatkowego kuponu 
na posiłek. Dzieci są mile widziane, jednak 
nie zapewniamy dla nich opieki. Po więcej 
informacji wejdź na stronę healingishere.
org/news. Potrzebujesz zakwaterowania? 
Wejdź na stronę awmi.net/lodging. 
Odwiedź również stronę VisitCOS.com 
i sprawdź wszystkie atrakcje dostępne 
podczas pobytu w regionie Pikes Peak.

Otwórz swoje serce na 
przyjęcie uzdrowienia
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Najlepszym sposobem na pomaganie ludziom  
w nauce jest usunięcie wszelkich barier, które 
stoją pomiędzy nimi a nauczaniem, które zmienia 
życie. Właśnie to znajduje się w sercu Andrew 
od samego początku i manifestuje się to w tym, 
ile darmowych materiałów zapewnia służba. Od 
lekcji online i darmowych programów do książek 
i konferencji, stan konta nie powinien nikogo 
powstrzymywać przed usłyszeniem Dobrej 
Nowiny o Bożej miłości. 

W 2019 roku Andrew Wommack Ministries 
dotrzymało podjętego zobowiązania. Rozdaliśmy 
za darmo ponad 250 tysięcy produktów,  
a naszą internetową telewizję GospelTruth.TV 
dostępną 24/7 odwiedziło ponad 150 tysięcy 
osób. Dodatkowo ponad 16 milionów razy 
odwiedzono naszą stronę internetową awmi.net, 
na której dostępne są setki lekcji zachęcających  
i pomagających tym, którzy szukają Bożego głosu. 

Z całego kraju i z całego świata docierają do 
nas historie o tym jak darmowe materiały 
zapewniane przez AWM pomagają zmieniać życie 
potrzebujących. 

Nawróciłam się w więzieniu jakieś dwadzieścia lat 
temu. Przez wiele lat wiernie chodziłam do kościoła, 
ale przeżyłam tam okropne doświadczenie, po 
którym czułam się zagubiona. Pamiętam jak 
modliłam się: „Boże, chcę tylko poznać prawdę  

o tym, kim jesteś”. Następnego ranka obudziłam się i włączyłam program 
„Prawda Ewangelii” z Andrew Wommackiem! Duch Święty we mnie 
podskoczył, a ja wiedziałam, że to Bóg odpowiedział na moją modlitwę. 
Kiedy zaczęłam słuchać nie miałam nawet karty kredytowej, ale ciągle 
dzwoniłam i dostawałam darmowe płyty CD. Teraz mam dom i mogę być 
partnerem. 

— Pamela, Georgia 

Dziękuję za nauczania na stronie awmi.net, które mogę czytać używając 
internetowego tłumaczenia na indonezyjski. Często słyszałem imię pana 
Andrew Wommacka od moich chrześcijańskich przyjaciół na Facebook’u; 
mówili oni o książkach pana Wommacka, ale miałem problem z ich 
znalezieniem, ponieważ mieszkam w małym miasteczku. Dzięki Bogu, że 
odkryłem stronę awmi.net, kiedy zastanawiałem się, dlaczego nie widzę 
wielu nowych, typowych zmian po tym jak dowiedziałem się, że jestem 
przez Boga kochany i usprawiedliwiony z łaski. 
Nauczania na stronie Andrew pomogły mi 
odkryć kim jestem w Bożej łasce i co muszę  
w tej łasce robić. Terimakasih dan salam kasih 
dari saya – Dziękuję i pozdrawiam. 

— Ade, Indonesia 

Informacja: Świadectwa zostały zredagowane 
ze względu na długość i czytelność. 

Jeśli nie jesteś 
jeszcze partnerem 

a chciałbyś 
dołączyć do nas w 

głoszeniu Ewangelii 
tak daleko i 

głęboko, jak to 
możliwe, odwiedź 
awmpolska.com/
partnerzy-laski/

i zostań
Partnerem Łaski 

 już dziś!

AWMPACT:
Szczodrze dzieląc się 

Ewangelią!

Copyright © 2020  Centrum Chrześcijańskie “Życie Sozo” / Andrew Wommack Ministries Polska
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Koronawirus w krótkim czasie wywołał 
ogromną ilość zmian. 

Jest on jak burza tylko czekająca, żeby się 
rozpętać. Po pierwsze, trwa cykl wyborczy, 
a polityczne motywacje sięgają szczytu. 
Po drugie, na świecie tak wielu ludzi na co 
dzień żyje w strachu, że kiedy pojawia się 
coś, na co człowiek nie ma odpowiedzi, po 
prostu wpadają w panikę. I w końcu, mamy 
media informacyjne, które zawsze prezentują 
najgorszy możliwy scenariusz. To media są 
odpowiedzialne za potęgowanie strachu  
w związku z tym wirusem. Kiedy połączysz ze 
sobą te elementy, otrzymasz tsunami różnych 
reakcji i strachu. 

Wierzę, że ważne jest, abyśmy na każdą 
sytuację reagowali w sposób biblijny. 

Często mówię o tym, że rów znajduje się po 
obu stronach drogi. Z jednej strony są ludzie, 
którzy uważają, że powinniśmy zignorować 
to, co się dzieje i niczego nie powinniśmy 
zmieniać. Z drugiej strony mamy ludzi, 
którzy popadli w totalną panikę. Żadna  
z tych odpowiedzi nie reprezentuje biblijnego 
podejścia. 
Po pierwsze, jako wierzący nigdy nie 
powinniśmy kierować się strachem. II List do 
Tymoteusza 1:7 mówi: „Nie dał nam bowiem 
Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości,  
i zdrowego umysłu”. Strach nigdy nie powinien 
być naszą motywacją. I List Jana 4:18 mówi: 

Biblijna odpowiedź na 
koronawirusa

„W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość 
usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się 
boi, nie jest doskonały w miłości”. Chodzimy 
w wierze, a nie w strachu. 

Jednak to nie znaczy, że nie powinniśmy 
podejmować żadnych środków zapo-
biegawczych. Potrzebujemy wiary, a nie 
głupoty. 

Musimy również zrozumieć, że nie każdy 
posiada takie samo zrozumienie czy wiarę co 
my. I List do Koryntian 8:6-7 mówi: „To dla nas 
jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko,  
a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez 
którego wszystko, a my przez niego. Lecz nie 
wszyscy mają tę wiedzę”. Te wersety pomagają 
nam zrozumieć, że nie wszyscy ludzie znajdują 
się w tym samym miejscu wiary co my –  
a jeśli spróbują nas naśladować, może ich to 
zniszczyć. 

Powiedziałem to wszystko jednak wierzę, że 
wyjdziemy z tego lepiej niż nam się wydaje. 
Ludzie mogą spędzać więcej czasu w Słowie. 
Sam studiuję Słowo do dziesięciu godzin 
dziennie. Na naszej stronie mamy ponad 200 
000 godzin darmowych materiałów. Gdybyś 
czytał po osiem godzin dziennie, przejście 
przez wszystkie dostępne dla ciebie materiały 
zajęłoby ci sześćdziesiąt osiem lat. 

Dzięki programom na żywo, które prowadzimy, 
docieramy z Ewangelią do większej liczby osób. 

Internetowe nabożeństwo, 
które prowadziłem 22 marca 
z Jesse’m Duplantis’em, 
Duane’em Sheriff’em  
i John’em Tesch dotarło 
do ćwierć miliona ludzi. 
Dzięki przezorności mojego 
personelu, byliśmy w stanie 
bezproblemowo zmienić 
tryb pracy naszego centrum 
telefonicznego i tak ludzie 
pracują i odbierają telefony 
z domów. Nasze centrum 
telefoniczne jest dostępne 
24/7 od poniedziałku do 
piątku. Jeśli potrzebujesz 
modlitwy, w jakiejkolwiek 
sprawie, mamy usługujących 
modlitwą, którzy cię kochają 
i chcą dodać ci odwagi w 
Panu. Po prostu zadzwoń pod 
numer 719-635-1111. 

Dzięki biblijnej odpowiedzi 
wyjdziemy z tego lepsi  
i silniejsi niż kiedykolwiek. 
Zgadzam się z tobą w kwestii 
twojego zdrowia i cudownego 
zaopatrzenia – w tym czasie  
i nie tylko. 


