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Czy wiesz, że wyobraźnia jest ważna 
w przyjmowaniu uzdrowienia? 

To prawda, twoja wyobraźnia jest potężna, 
a używanie jej we właściwy sposób może po-
móc ci w przyjęciu uzdrowienia. Oczywiście, 
aby użyć wyobraźni, musisz najpierw 
zrozumieć, czym jest twoja wyobraźnia. 
Zgodnie ze słownikiem, wyobraźnia to 
zdolność do widzenia czegoś, co nie jest 
prawdziwe lub obecne. Wyobraźnia może 
być wykorzystana w sposób negatywny lub 
pozytywny, a Biblia często ostrzega nas przed 
problemami, które wynikają z negatywnej 
wyobraźni. Dlatego też Pan musiał pomieszać 
języki na wieży Babel. 

Istnieje jednak pozytywny sposób, w jaki 
można użyć wyobraźni - Biblia nazywa go 
nadzieją.

Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. 
A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo 
jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi? 
Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie 
widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością.

List do Rzymian 8:24-25

Pewnego dnia rozmyślałem nad tym 
fragmentem z Listu do Rzymian i nagle 
zaświtało mi, że nadzieja widzi coś, czego 
nie można zobaczyć – to jest to samo, co 
defi nicja wyobraźni! Mam całą książkę 
na temat Mocy wyobraźni, ale dziś chcę 
skupić się na zastosowaniu pojęcia nadziei 
– twojej pozytywnej wyobraźni – w kwes  i 
uzdrawiania. Musisz użyć swojej pozytywnej 
wyobraźni, aby zobaczyć siebie zdrowego 
i cieszącego się życiem w całkowitej pełni. 

Problem polega na tym, że większość ludzi wykorzystuje 
swoją wyobraźnię w sposób negatywny. Nie widzisz siebie 
jako zwycięzcy. Zamiast tego, widzisz siebie jako ofi arę. 
Wyobrażasz sobie, że choroby, paraliż i zarazy są większe 
niż ty. Myślisz, że nic nie możesz zrobić, więc musisz tylko 
pogodzić się z chorobą i nauczyć się z nią żyć. Kiedy mówisz 
i wyobrażasz sobie takie rzeczy, współpracujesz z wrogiem. 
Dałeś diabłu miejsce, na które on nie zasługuje. 

Bóg nie sprawił, że jesteś chory. Przez sińce Jezusa jesteś 
uzdrowiony (1 List Piotra 2:24)! Jako wierzący musisz 
wziąć swoje myśli w niewolę i zmienić swoją negatywną 
wyobraźnię w wyobraźnię pozytywną opartą na Słowie 
Bożym.

Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała; 
(Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma 
moc burzenia twierdz warownych); Obalamy rozumowania 
i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu 
Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa 
Chrystusowi.

2 List do Koryn  an 10:3-5

Ten werset mówi nam, aby kontrolować nasze negatywne 
wyobrażenia. Niekoniecznie powstrzymasz myśli 
o chorobie przed przyjściem, bo żyjemy w upadłym świecie, 
ale można wziąć każdą myśl w niewolę i w posłuszeństwo 
Chrystusowi. Oto inny sposób patrzenia na to: Nie można 
powstrzymać ptaka przed lataniem nad głową, ale można 
powstrzymać go przed wylądowaniem we włosach 
i uwiciem gniazda! 

Nadzieja – twoja pozytywna wyobraźnia – nie jest 
wynikiem końcowym, ale jest to niezbędny krok na drodze 
do twojego uzdrowienia, ponieważ prowadzi do wiary. 
Nadzieja aktywuje wiarę. 

Więc jak utrzymać nadzieję? Zamiast rozwodzić się nad 
negatywnymi myślami, użyj swojej pozytywnej wyobraźni, 
aby zacząć widzieć siebie w zwycięstwie. Nie próbuj modlić 
się o coś, czego nigdy nie zobaczyłeś w swojej wyobraźni. 

Nadzieja na uzdrowienie
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Zamiast tego wyobraź sobie, że chodzisz 
w swoim uzdrowieniu. Kiedy coś zobaczysz, 
kiedy będziesz mógł to sobie wyobrazić, 
gwarantuję, że to tylko kwes  a czasu, 
aż zobaczysz i poczujesz to w sposób 
naturalny. 

Otrzymaliśmy mnóstwo świadectw 
o uzdrowieniach i udokumentowaliśmy 
wiele z nich w naszej serii wideo „Podróże 
do uzdrowienia” (Healing Journeys). 
Wielu ludzi, którzy otrzymali uzdrowienie, 
mówi o tym, jak zaczęli od Słowa Bożego 
i o tym, że uzdrowienie jest zawsze wolą 
Bożą. Zdobylii nadzieję i wyobrażali 
sobie siebie jako uzdrowionych i w pełni 
zdrowych, zanim zaczęli chodzić w wierze, 
aby przyjąć swoje uzdrowienia. Tak było 
w przypadku Maren Hamm. Była bardzo 
chora na boreliozę i przywiązana do wózka 
inwalidzkiego. Jednak przyszła na jedną 
z naszych sesji Szkoły Uzdrawiania i poznała 
prawdę, że Bóg chciał, żeby była zdrowa. 
Wtedy zaczęła widzieć siebie uzdrowioną 
a nie przykutą do wózka inwalidzkiego. 
Zobaczyła, że potrafi  biegać, tańczyć 
i ponownie jeździć na koniu. Wykorzystała 
swoją wyobraźnię, by uaktywnić swoją 
wiarę i dziś jest całkowicie uzdrowiona. 

Nie popełnij błędu myśląc, że nie masz 
żadnej mocy. Twoja wyobraźnia daje ci 

wielką moc, ale jeśli jej nie wykorzystasz, 
nie przyniesie ci nic dobrego. Jeśli lekarz 
da ci złą wiadomość, musisz skupić swoją 
wyobraźnię na Bogu. Księga Izajasza 26:3 
mówi: 

Ty zachowasz w doskonałym pokoju tego, 
kogo umysł jest skupiony na Tobie: bo 
Tobie on ufa [KJV].

Ten werset mówi o mocy twojej wyobraźni. 
Kiedy skupisz swoją wyobraźnię na Bogu, 
będziesz mógł trwać w pokoju i widzieć 
siebie zdrowym. Musisz wziąć Słowo 
Boże i rozmyslać nad nim, aż wymaluje 
obraz w twoim umyśle pokazujący ciebie 
w zwycięstwie, w mocy i kontroli nad 
każdym atakiem wroga, który przychodzi 
na ciebie. 

Jest tyle rzeczy, którymi chciałbym się 
z tobą podzielić o uzdrowieniu, ale nie 
mam tu miejsca. Korzystanie z wyobraźni 
jest krytycznym krokiem w osiągnięciu 
uzdrowienia, lecz jest wiele innych 
tematów dotyczących uzdrowienia, które 
musisz zrozumieć. Dlatego wraz z moimi 
współpracownikami udostępniamy wiele 
materiałów dotyczących uzdrowienia 
na naszej polskiej stronie internetowej. 
Zachęcam cię do zapoznania się z naszymi 
produktami na temat uzdrawiania 

– Bóg chce, żebyś był 
zdrowy! W miarę jak twoje 
zrozumienie uzdrowienia 
będzie wzrastać, zobaczysz 
siebie zdrowego w 
swojej wyobraźni, twoja 
wiara będzie wzrastać 
a ty będziesz gotowy na 
przyjęcie tego, co Jezus już 
ci zapewnił.

Kochamy cię i modlimy się
 o ciebie,

FACEBOOK  Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska
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Począwszy od 1991 roku, 
kiedy to garstka wolontariuszy 
pełniła służbę przy telefonach, 
Centrum Telefoniczne 
AWM (oddział w Ameryce) 
zatrudnia obecnie ponad 
140 pracowników. Centrum 
Telefoniczne odbiera ponad 
40.000 telefonów miesięcznie, 
zapewniając ludziom modlitwę 
i dostęp do nauczań Andrew. 
Dzięki modlitwie przez telefon 
ludzie otrzymali uzdrowienie, 
uwolnienie, zbawienie i chrzest 
w Duchu Świętym. 

Usytuowane w dużym biurze na 
głównym kampusie Charis Bible 
College, Centrum Telefoniczne 
mogło nie zaprzestać działalności 
podczas zamknięcia całego 
stanu Kolorado związanego 
z koronawirusem. Przez to 
dziesiątki tysięcy ludzi nie 
miałoby dostępu do modlitwy – 
w czasie, kiedy była ona bardzo 
potrzebna. 

Na szczęście pracownicy 
AWM już wcześniej podjęli 
kroki, aby przygotować się 
na taki czas. Już w roku 2018, 
David McClure, kierownik 
ds. usług komunikacyjnych, 
zaczął dostrzegać potrzebę 
zwiększenia wydajności Cent-

rum Telefonicznego. W ścisłej współpracy 
z Duane Loydem, dyrektorem ds. operacji IT, 
omówiono dwie opcje, które pozwoliłyby na 
dodanie pracowników zdalnych do Centrum 
Telefonicznego i zwiększenie wydajności.
 W 2019 roku David poczuł, że Pan powiedział 
mu, że wysoka liczba połączeń w tym roku 
była tylko posmakiem tego, co nadchodzi, 
ponieważ AWM dociera do większej liczby 
ludzi z Ewangelią. 

Badania Duane'a były kontynuowane do roku 
2020, tak więc, o dziwo, kiedy koronawirus 
zaczął się rozprzestrzeniać, służba była 
nadnaturalnie przygotowana. AWM 
wypożyczyło system zdalnych telefonów. 

Chociaż na początku nikt nie był pewien, 
jaki będzie wpływ koronawirusa, pracownicy 
AWM podjęli kroki, aby wyprzedzić 
ewentualne zamknięcie. W środę, 25 
marca, pracownicy Centrum Telefonicznego 
sprowadzili swoje komputery osobiste, 
aby załadować niezbędne programy do 
odbierania połączeń z domu. Z pomocą 
wszystkich, pracownicy ścigali się z zegarem, 
aby się upewnić, że będą mieli możliwości, 
których potrzebowali. Później tego samego 
dnia, gubernator Kolorado ogłosił „pobyt 
w domu” co wymagało zamknięcia biur 
służby Andrew Wommack Ministries. Nakaz 
wszedł w życie w czwartek 26 marca, ale już 
od 6:00 rano, niektórzy pracownicy Centrum 
Telefonicznego odbierali telefony ze swoich 
domów, a do poniedziałku 30 marca, 
Centrum Telefoniczne osiągnęło pełną 
wydajność. 

Dzięki możliwości przejścia na pracę 
zdalną, pracownicy byli w stanie obsłużyć 
rekordową liczbę połączeń, gdy nadawano 
specjalne transmisje telewizyjne Andrew 
Prawda Ewangelii – Autorytet wierzącego 
(dostępne także w języku polskim na 
naszej stronie internetowej). Dzięki temu 
życiodajnemu nauczaniu ludzie poznają 
prawdę o przyjmowaniu uzdrawiającej mocy 
i ochrony Boga. W ciągu kilku dni nadawania 
tego nauczania widzowie mogli dzwonić, 
aby bezpłatnie otrzymać książkę Autorytet 
Wierzącego. W czwartek, 2 kwietnia, 
Centrum Telefoniczne odebrało 4.758 
telefonów, co stanowi ich największą liczbę 
w ciągu jednego dnia. 

David jest wdzięczny za współpracę z tak 
oddanymi pracownikami w szerzeniu prawdy 
Ewangelii. „Serce pracowników, by pomagać 
Andrew i ludziom, jest niesamowite. 
Błogosławi nas za każdym razem, kiedy 
możemy pomóc Andrew zrealizować wizję, 
którą Bóg mu dał” – mówi. 

Centrum Telefoniczne jest linią życia dla 
potrzebujących. Dzięki wsparciu przyjaciół 
i partnerów, wraz z dalekowzrocznością 
pracowników AWM, ludzie mogli otrzymać 
modlitwę i zachętę nawet podczas 
zamknięcia służby. 

Na taki czas jak ten
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W bezprecedensowym czasie, w którym wiele 
krajów zamknęło swoje granice, a państwa nakazały 
swoim obywatelom pozostać w domu z powodu 
koronawirusa (COVID-19), AWM rozszerzyła swoją 
obecność w Internecie, aby zachęcać ludzi na całym 
świecie. 

W marcu, na kilka dni przed konferencją dla 
mężczyzn „Men’s Advance2020”, podjęto decyzję, 
że wydarzenie będzie wyłącznie transmitowane 
w Internecie. Wraz ze wzrostem zainteresowania 
COVID-19 i lokalnych urzędników służby zdrowia 
dużymi spotkaniami grupowymi, spotkanie 
ograniczyło się do udziału tylko pracowników 
i studentów. 

Przekształcenie Men's Advance w transmisję na 
żywo było dużym sukcesem. Podczas gdy ponad 
1.200 zarejestrowanych miało uczestniczyć w 
wydarzeniu na miejscu, ponad 13.000 widzów miało 
dostęp do transmisji online! 

Mężczyźni, przez Internet, świetnie się bawili łącząc 
się z nami. Powiedzieli między innymi: 

Dzięki za streaming! Oglądam z Alabamy i chciałbym 
być tam ze wszystkimi braćmi. - A. LeBlanc 

Oglądam z Castle Rock. Nie dałem rady być na 
miejscu w tym roku. Chwała Bogu za technologię 
pozwalającą ludziom słyszeć Jego Słowo z daleka! – 
R. Del Rio 

Studium biblijne Andrew pt.: Live Bible Study z 
22 marca rozpoczęło serię nauczań „Faith Over 

Fear” (Wiara ponad strachem, dostępne w języku polskim na stronie 
awmpolska.com) w której wzięli udział goście specjalni: John Tesh, Jesse 
Duplan  s i Duane Sheriff . Dzięki tej serii, osoby szukające biblijnej odpowiedzi 
na koronawirusa znalazły odpowiedzi, których potrzebowały. Oto, co miał 
do powiedzenia jeden z widzów online: 

Przeszukałem stronę Andrew, żeby posłuchać, co by powiedział o tym wirusie 
i znalazłem ten program nadawany na żywo. Dziękuję Ci, Jezu. - B. Royseland 

Po raz pierwszy Andrew poprowadził nabożeństwo wielkanocne! On i Jamie 
prowadzili również internetowe nabożeństwo z Wieczerzą Pańską. 
Dziękujemy wam, Jamie i Andrew za dzielenie się z nami Wieczerzą Pańską! 
Tak bardzo doceniam cię, Jamie, za chęć bycia przed kamerą. To wiele dla 
mnie znaczyło! - D. Johns 

Kocham wszystkie te szanse by dzielić się Słowem Bożym w tych czasach 
pobytu w domu. - C. Bri  s 

Dodatkowo AWM połączyło siły z koalicją organizacji chrześcijańskich, aby 
zaoferować bezpłatny dostęp do wspaniałych 
materiałów poprzez The Isaac Newton Project. 
Ludzie mogli cieszyć się muzyką „Bóg z nami”, 
dwoma wykładami z Charis Bible College 
i wieloma innymi. 

Zwiększanie naszej obecności w Internecie, by 
nieść nadzieję w czasie paniki, nie byłoby możliwe 
bez waszego wsparcia. Dziękuję wam, partnerzy! 

Uwaga: Świadectwa zostały zredagowane pod 
względem długości i jasności.

Jeśli nie jesteś naszym 
partnerem a chciałbyś 
przyłączyć się do nas z 
niesieniem Ewangelii 

tak tak daleko i tak 
głęboko jak tylko to 
możliwe . Wejdź na 
stronę awmpolska.
com/darowizna

i zostań partnerem.

AWMPACT:
Nasza reakcja na COVID-19 

możliwa dzięki Tobie!
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Donna Jones jako szefowa korporacji wysokiego 
szczebla, żyła „amerykańskim snem”. Miała 
dobrą pracę w dużej fi rmie telekomunikacyjnej 
nadzorującej wiele fi rm konsul  ngowych 
i zarządzającej wieloma pracownikami. Ale to 
wszystko zmieniło się 6 stycznia 1995 roku, kiedy 
wypadek diametralnie zmienił bieg jej życia.

Pewnego dnia, podczas jazdy w zimowych wa-
runkach, jej samochód wpadł w poślizg na gołoledzi 
i uderzyła głową w ramę szyby swojego pojazdu. Po 
wypadku zdiagnozowano u niej traumatyczny uraz 
mózgu. Te objawy wniosły wiele nowych wyzwań. W 
ciągu jednego dnia przeszła od pamięci fotografi cznej 
do niepełnosprawności poznawczej. Cierpiała na 
utratę pamięci krótkotrwałej i przewlekłe bóle głowy, 
które powodowały straszliwy ból. Aby poradzić sobie 
z tym bólem, spędzała wiele dni na spaniu. 

Donna zaczęła dostosowywać się do swojego 
nowego życia i znalazła twórcze sposoby, by 
nadążyć za codziennymi sprawami. Jej nowa 
poranna rutyna zajmowała ponad dwie godziny 
i musiała prowadzić listę kontrolną, która pomagała 
jej zapamiętać proste zadania, takie jak mycie 
zębów czy jedzenie śniadania. Z pomocą przyjaciół 
i rodziny mogła utrzymać pracę w czasie leczenia 
objawów. Życie z niepełnosprawnością otworzyło jej 
oczy i uświadomiło, że w przeszłości jej tożsamość 
opierała się na pracy. 

Zniekształcony obraz Boga doprowadził Donnę 
do przekonania, że Bóg panuje nad wszystkim. 
Wierzyła, że Bóg wybrał ją, aby być rzecznikiem 
ludzi z urazami mózgu i wzbudzać w ten sposób spo-

łeczną świadomość. Jej 
niepełnosprawność stała się jej nową 
tożsamością. Ale Bóg miał dla niej coś 
lepszego. 

Elisa, dobra przyjaciółka z pracy, 
przedstawiła Donnę Cathy, która 
prowadziła kobiece studium biblijne 
oparte na nauczaniu Andrew, że Bóg 
chce, żebyś był zdrowy. 
Cathy pokazała jej stronę internetową 
Andrew i powiedziała jej: „Możesz być 
uzdrowiona z tego urazu mózgu”.

Dzięki tym słowom w jej sercu zostało 
zasiane ziarno. 

Donna zanurzyła się w nauczaniach 
Andrew i słuchała w kółko świadectw 
dostępnych online. Mimo że jej mózg 
miał pewne ograniczenia, wierzyła, 
że jej duch otrzymuje moc każdego 
słowa, które słyszy. Proces uzdrowienia 
rozpoczął się w jej duszy. Bóg uwolnił 
ją od poczucia niesprawiedliwości 
i osobistej niepewności. Wykorzystała 
swoją wyobraźnię, aby zobaczyć siebie 
jako osobę kochaną i cenioną. 

Donna nadal odnawiała swój umysł, 
a pewnego dnia podczas wyjścia 
do przodu otrzymała modlitwę 
i zamanifestowało się jej uzdrowienie. 
Została całkowicie uzdrowiona! Ból, 
który dręczył ją przez trzynaście 

i pół roku minął, a jej 
zdolności poznawcze zostały 
przywrócone. Poprzez swoje 
uzdrowienie nauczyła się, 
że jej prawdziwa tożsamość 
znajduje się w Chrystusie. 
Uzdrowienie Donny nadal 
kwitnie. Razem, Donna 
i Cathy dzielą się tymi samymi 
prawdami, które zmieniły życie 
Donny poprzez nauczanie, 
które nazywa się Uzdrowienie 
jest dla wszystkich. Donna 
opublikowała również wiele 
książek o uzdrowieniu i dwie 
o jej osobistej podróży. Aby 
przenieść swoją posługę 
z chwały w chwałę, Donna jest 
obecnie studentką w Charis 
Bible College. 

Jeden cud prowadzi do 
kolejnych cudów. Z pomocą 
przyjaciół i partnerów tej 
służby, Bóg wykorzystuje 
nauczanie Andrew, by pomóc 
ludziom takim jak Donna 
w ich własnych podróżach 
do uzdrowienia. Aby uzyskać 
pełny obraz tej historii, przejdź 
na stronę awmi.net/video/ 
series i obejrzyj fi lm o Donnie 
w pełnym wymiarze Healing 
Journeys.(w języku angielskim)

Uzdrowienie jest dla wszystkich: 
Podróż do uzdrowienia Donny Jones


