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Biblijny światopogląd:
Prawdy fundamentalne

AWMPACT:
Absolwenci Charis – 

marzenia naprawdę się 
spełniają

Odkryj swoją
 prawdziwą tożsamość!

Prawda Ewangelii





Czy wiesz, że dwie osoby mogą patrzeć 
na to samo i widzieć to zupełnie inaczej? 
Są ludzie, którzy mogą usłyszeć tę samą 
historię lub doświadczyć tego samego 
zdarzenia i dojść do zupełnie innych 
wniosków. W dzisiejszym świecie dzieje się 
wiele negatywnych rzeczy, a o tym, jak na 
nie zareagujesz, zadecyduje sposób w jaki je 
postrzegasz – twój światopogląd. 

Być może zastanawiasz się, co to jest 
światopogląd. Światopogląd to ramy 
podstawowych przekonań, które wpływają 
na to, jak coś postrzegasz. Teraz, czy  
o tym wiesz czy nie, masz światopogląd. 
Masz sposób patrzenia na rzeczy. To jest 
paradygmat. Jest to sposób myślenia, który 
kształtuje Twoje postrzeganie każdej rzeczy, 
z którą masz do czynienia. Z upływem 
czasu, w oparciu o to czego cię nauczono, 
rozwiniesz światopogląd. 

Klasycznym przykładem konkurujących 
światopoglądów są optymiści i pesymiści. 
Optymiści zazwyczaj postrzegają świat  
w pozytywnym świetle, podczas gdy 
pesymiści mają tendencję do postrzegania 
rzeczy w negatywnym świetle. Jeśli 
weźmiesz szklankę i napełnisz ją do połowy 
wodą, optymista będzie postrzegał ją jako 
do połowy pełną, podczas gdy pesymista 
będzie widział ją do połowy pustą. 

Każdy z nas widzi rzeczy w oparciu o to, w co 
wierzy, ale niestety jest tylko mały procent 
ludzi, także chrześcijan, którzy widzą świat 
przez pryzmat Słowa Bożego i mają biblijny 
światopogląd. Powodem, dla którego 

społeczeństwo zmierza w konkretnym kierunku, jest 
to, że ludzie odeszli od biblijnego patrzenia na różne 
kwestie. 

Biblijny światopogląd sprawi, że będziesz widział rzeczy 
inaczej niż ludzie, którzy nie mają tej samej perspektywy. 
Spójrz na przykład śmierci, która jest czymś wspólnym 
dla każdego człowieka. Są ludzie, którzy reagują na 
śmierć w całkowitym strachu, przerażeniu i grozie. 

Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, śmierć nie była częścią 
Jego pierwotnego planu dla ludzkości. Śmierć weszła na 
świat jako konsekwencja grzechu. 

Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski 
Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym 
Panu.

List do Rzymian 6:23 

Bóg nigdy nie chciał, żebyś doświadczył czegoś takiego, 
jak śmierć. Ale jeśli przyjmiesz dar zbawienia, który 
ofiarowuje Jezus (J 3:16-17), śmierć jest rzeczywiście 
chwalebną rzeczą. Niebo będzie tak niesamowite, że 
nie będzie miało znaczenia, jak bardzo będziesz cierpiał 
tutaj na ziemi. Jeśli przyjmiesz to, co Jezus zrobił dla 
ciebie, nie będzie miało znaczenia, przez co przeszedłeś 
ani jak głęboki może być twój smutek i żal. Kiedy 
pójdziesz do Pana, rzeczy, które się tu wydarzyły, nie 
będą nawet przychodziły ci do głowy (Iz 65:17).

Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie 
są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma 
się w nas objawić.

List do Rzymian 8:18
 
Możesz chodzić do kościoła i śpiewać „Kiedy wszyscy 
dostaniemy się do nieba, jaki to będzie radosny dzień”, 
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ale jeśli lekarz powie, że umrzesz, a ty 
nie masz odpowiedniej perspektywy, 
możesz się rozpaść jak dwudolarowa 
walizka. Ale kiedy masz światopogląd 
oparty na tym, co mówi Słowo Boże, 
możesz odpowiedzieć: „Jeśli przyjmę 
moje uzdrowienie, to świetnie, ale jeśli 
pójdę do Pana, to będzie wspaniale!”. 
Jeżeli przyjmiesz Słowo Boże i rozwiniesz 
biblijny światopogląd, to całkowicie 
zmieni sposób, w jaki patrzysz na różne 
rzeczy i jak na nie reagujesz.

Dzięki telewizji i internetowi mamy 
dwudziestoczterogodzinny cykl wiado-
mości i jesteśmy stale bombardowani 
informacjami. Media informacyjne 
pracują przez całą dobę. Nie tylko 
informują o tym, co się dzieje. Robią 
projekcje i prognozują wszelkiego 
rodzaju tragedie. To nie są wiadomości 
wieczorne. To wieczorne proroctwo! 

Ludzie, którzy mają świecki światopogląd 
i których jedyną nadzieją jest nauka, 
albo lekarze, albo rząd, wezmą to, 
co jest w wiadomościach i zaczną 
reagować negatywnie. Będą planować 
na wypadek katastrofy, wzrosną stawki 
ubezpieczeniowe i ucierpi na tym 
gospodarka. Wszystko to jest strachem, 
który uderza w serca ludzi, a jeśli nie 
masz biblijnego światopoglądu – jeśli nie 
wiesz, co mówi Bóg – to przyjmiesz to, co 
mówią. 

Jezus powiedział, że w ostatnich dniach 
serca ludzi zawiodą ich z powodu strachu, 
bo będą patrzeć na rzeczy, które mają 
się wydarzyć tutaj na ziemi (Łk 21:26). 
A jednak, w tym samym kontekście, 
powiedział nam dokładnie, co się 
stanie. Będą wojny i pogłoski o wojnach  
(Mt 24:6). Będzie głód. Będą zarazy. 
To brzmi jak programy informacyjne! 
Ale pośród tego wszystkiego, Jezus 
powiedział, nie panikujcie, ale radujcie 
się – podnieście oczy, bo zbliża się wasze 
odkupienie (Łk 21:28). 

Teraz, gdybyś miał biblijny 
światopogląd, zamiast być przerażonym 
i przestraszonym, mógłbyś zobaczyć 
wszystkie znaki czasu, który nadchodzi 
(Dz 1:10-11; 1 Jana 2:28; Ap 22:12  
i 20) i pomyśleć: Chwała Panu, zbliżamy 
się – drugie przyjście Pana nadchodzi! 
Możesz reagować zupełnie inaczej. 
Właśnie to nakazał nam Jezus. W noc 
poprzedzającą Jego ukrzyżowanie, 
powiedział swoim uczniom: Niech 
się nie trwoży wasze serce. Wierzycie  
w Boga, wierzcie i we mnie (J 14:1). 

To naprawdę sprowadza się do twojego 
sposobu patrzenia na wszystko. Czy 
patrzysz na świat przez Słowo Boże i czy 
w ten sposób postępujesz i reagujesz na 
różne rzeczy? Czy też masz do czynienia 
z rzeczami opartymi na własnym 
zrozumieniu lub świeckim spojrzeniu na 
świat? Większość ludzi nie pozwala, aby 
Biblia wkroczyła w to, w co wierzą. List 
do Kolosan 2:8 mówi: Uważajcie, żeby 
was ktoś nie obrócił na własną korzyść 
przez filozofię i próżne oszustwo, 
oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach 
świata, a nie na Chrystusie. Czy zdajesz 
sobie z tego sprawę, czy nie, toczy się 
walka o twój umysł i musisz być tego 
świadomy. Musisz być czujni, bo szatan 
może odwrócić twoją uwagę od Słowa 
Bożego.

To, co tu napisałem, jest tylko 
wstępem do serii nauczań pt.: Biblijny 
światopogląd: Fundamentalne prawdy. 
To pierwsza część mojej nowej serii 
nauczania pt. Biblijny światopogląd. 
Naprawdę wierzę, że jest to jedna 
z najważniejszych rzeczy, jakich 
kiedykolwiek nauczałem. Jest jeszcze 
dużo więcej do nauczenia się na temat 
rozwijania biblijnego światopoglądu, 
dlatego już dziś proszę o to, byś 
zamówił ten kurs (dostępne tylko 
w języku angielskim). Pan mówił mi 
kilka lat temu o potrzebie nauczania 
o biblijnym światopoglądzie i jestem 
bardzo podekscytowany, że mogę 

zaoferować te materiały. 
Prawdy, których nauczysz 
się na podstawie tego 
nauczania, zmienią 
sposób, w jaki postrzegasz 
świat i będziesz mógł 
reagować na wyzwania 
według Słowa Bożego.
 
Aby zamówić Biblijny 
ś w i a t o p o g l ą d : 
Fundamentalne prawdy 
przejdź do awmi.net/bw-
foundation lub zadzwoń 
na naszą infolinię 719-
635-1111. (Kurs dostępny 
tylko w j. angielskim i tylko 
na awmi.net).
 
Kochamy cię,

FACEBOOK  Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska



"Szkoła biznesu Charis pomogła spełnić moje 
marzenie." 

- Joyce Kleir 

Jeśli nie wierzysz, że marzenia się spełniają, zapytaj 
naszych absolwentów. Studiując Słowo Boże  
w Charis Bible College, nasi absolwenci określili swoje 
Boże powołanie i chodzą w nim! 

Joyce Kleir, absolwentka Charis Business School 2014, 
myślała, że potrzebuje dużego konta bankowego  
i mnóstwo dodatkowego czasu by stworzyć udany 
biznes. Jednakże, z pomocą Charis i Ducha Świętego, 
zdała sobie sprawę, że klucz do sukcesu był w jej 
rękach przez cały czas. 

Kiedy Joyce zdała sobie sprawę, co Bóg już włożył w 
jej ręce, otworzyła Central 52. Wraz z mężem kupili 
kawałek ziemi w Argyle, w stanie Wisconsin, i tam 
założyli interes. Dzisiaj Joyce żyje swoim marzeniem, 
serwując pizzę, kawę i lody dla rodzin w jej lokalnej 
społeczności! 

„Wierzę, że miłość do konia może pomóc dzieciom  
w zrozumieniu kochającego serca ich Ojca Boga”. 

- Katie France 

Katie France, wykwalifikowana instruktorka jazdy 
konnej, jest absolwentem Charis z 2007 roku. Podczas 
nauki w Charis, Bóg dał Katie pomysł na ranczo The 
Father’s Heart Youth Ranch (Młodzieżowe Ranczo 
Serce Ojca) położone w Warwickshire, w Anglii. 
Katie uczy niepełnosprawne i skrzywdzone dzieci  

o kochającym Bogu, podczas gdy one uczą się dbać o konie! 

„Nie wierzę w przypadki. Bóg nie działa w "tajemniczy sposób". 
- Jeannie Rhodes 

Absolwenci Charis Johnny i Jeannie Rhodes przeprowadzili się do Pampy w 
Teksasie w 2019 roku, po ukończeniu szkoły Charis w 2018 roku. Podczas 
nauki w Charis, Jeannie utraciła licencję medyczną, by skupić się na Panu. 
Po przeprowadzce do Teksasu, jej licencja medyczna została cudownie 
przywrócona! 

Jeannie mogła rozpocząć pracę jako lekarz na pogotowiu ratunkowym 
na początku pandemii koronawirusowej. Wierzy, że Pan umieścił ją  
w odpowiednim momencie, by zmienić dla Niego sytuację! 

Pod parasolem J Rhodes Ministries, Johnny mógł wyjechać na Sri Lankę  
w 2020 roku. Podczas podróży zobaczył, jak otwierają się ślepe oczy, a głuche 
uszy są uzdrawiane! Dziś Johnny pracuje jako kapelan dla lokalnej organizacji 
hospicyjnej. 

Bóg nadal otwiera drzwi przed Jannym i Jeannie, 
kiedy głoszą Jezusa, przesłanie nadziei! 

Dziękujemy wam, partnerzy! Wasze wsparcie 
pomaga Charis Bible College wzmocnić pozycję 
tysięcy studentów. Nasi absolwenci dokonują 
trwałych zmian w życiu ludzi na całym świecie! 

Uwaga: Świadectwa zostały zredagowane pod 
kątem długości i jasności.

AWMPACT:
Marzenia naprawdę się 

spełniają

Jeśli nie jesteś naszym 
partnerem a chciałbyś 
przyłączyć się do nas  

z niesieniem Ewangelii 
tak dalekoi tak głęboko 

jak tylko to możliwe. 
Wejdź na stronę 

awmpolska.com/
darowizna 

i zostań partnerem.



Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co 
stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

2 List do Koryntian 5:17

Uzbrojeni w objawienie, które otrzymali na temat tożsamości, 
Andrew Wommack i pastor Duane Sheriff połączą siły na pierwszej 
Konferencji Identity in Christ (Tożsamość w Chrystusie), która 
odbędzie się w dniach 24-26 września w Charis Bible College  
w Woodland Park. 

Duane jest starszym pastorem Victory Life Church, wielokampu-
sowego kościoła z siedzibą w Durant w Oklahomie. Jest również 
wykładowcą gościnnym w Charis Bible College oraz członkiem rady 
dyrektorów Andrew Wommack Ministries, Inc. Chociaż błogosławił 
tysiące ludzi poprzez duszpasterstwo i nauczanie, w pewnym 
momencie swojego życia Duane zmagał się ze złym wyobrażeniem  
o obie, kompleksami niższości, oraz „różnymi wewnętrznymi 
mękami”, jak mówi. 

Na szczęście, Duane odkrył, że tożsamość w Chrystusie jest 
rzeczywiście odpowiedzią na wszystkie jego problemy. To 
zrozumienie pozwoliło mu uwolnić się od emocjonalnych więzów, 
które go powstrzymywały. Z powodu tego doświadczenia, tożsamość 
stała się kwestią bliską sercu Duane'a, a on sam został zainspirowany 
do napisania swojej pierwszej książki, "Kradzież tożsamości". 
Poprzez swoje nauczanie o tożsamości, Duane pokazuje wierzącym, 
jak odblokować swój potencjał i wyjść poza kłamstwa wroga. 

„Wierzę, że nasza tożsamość jest korzeniem wszelkiego dobra  
w naszym życiu - jeśli nasza tożsamość jest prawdziwa i ugruntowana 

w Bogu”, mówi Duane. Odkrył, że całe zło  
w jego życiu było wynikiem fałszywej, narzuconej 
tożsamości. Zmagania Duane'a były objawami 
kryzysu tożsamości. Ale kiedy odnalazł swoją 
prawdziwą tożsamość w Chrystusie, wszystko w jego 
życiu ruszyło z tego miejsca dalej. 

Andrew ma również potężne spojrzenie na tożsamość 
w Chrystusie, w tym nauczanie o duchu, duszy, ciele  
i sprawiedliwości przez Jezusa. 

Zbyt często ciało Chrystusa nie chodzi w obfitym 
życiu, które zapewnił mu Jezus. "Po prostu nie 
wiedzieliśmy, kim jesteśmy w Jezusie i jakie prawa  
i przywileje są nasze" - mówi Andrew. Nieznajomość 
naszej tożsamości trzyma nas w złych nawykach  
i niewoli. Andrew przypomina nam: „Jesteśmy więcej 
niż zwycięzcami przez Chrystusa, ale nie skorzystamy 
z tej prawdy, dopóki nie dowiemy się o niej, nie 
więcej niż milioner skorzystałby z konta bankowego, 
gdyby nie wiedział, że ono istnieje”. 

Konferencja będzie czasem odnowy i uwolnienia od 
niewoli. Mamy nadzieję, że cię tam zobaczymy! 

Aby zarejestrować się na Konferencję Identity 
in Christ (Tożsamości w Chrystusie) i uzyskać 
informacje o zakwaterowaniu, należy wejść na 
stronę AWMIdentity.com lub zadzwonić na naszą 
amerykańską infolinię 719-635-1111. 

(Konferencja dostępna tylko w j. angielskim).

Odkryj swoją prawdziwą tożsamość
Andrew Wommack Pastor Duane Sheriff



Na naukę nigdy nie jest za późno – jestem tego dowodem 
(mam 71 lat).

 Przez 38 lat od mojego narodzenia się na nowo żyłam 
w więzach religii i legalizmu i nie byłam tego świadoma. 
Miałam fałszywy obraz Boga, nie znałam Jego natury. 
W Charis dowiedziałam się, jaki naprawdę jest Bóg – 
kochający Ojciec, który jest doskonałą Miłością, któremu 
mogę zawsze ufać.

 Zrozumiałam, że nie mogę zrobić nic dobrego, żeby Bóg 
kochał mnie bardziej, ale też nie mogę zrobić nic złego, 
żeby kochał mnie mniej. On kocha mnie bezwarunkowa 
miłością i okazuje łaskę każdego dnia – bo taka jest 
Jego natura. Prawda ta uwolniła mnie do życia w relacji  
z Bogiem, do życia w wolności.

 Charis Bible College pokazało mi, że jest coś więcej niż 
sama teoria. Dało mi totalnie inne spojrzenie i podejście 
do Boga, który zaczął być realny w moim życiu. Zmieniło 
się moje patrzenie na Biblię. Nauczyłam się stosować ją na 
co dzień i od razu zobaczyłam niesamowite efekty. Kiedyś 
nie byłam w stanie zmusić się do przeczytania rozdziału, 
a dziś nie wyobrażam sobie dnia bez tego. Słowo Boże 
zaczęło mnie zmieniać. Zobaczyłam, że Bóg jest żywym 
Bogiem, który chce ze mną mieć bardzo bliską relację  
i którego mogę poznawać lepiej z dnia na dzień. 

- Zdzisława – absolwentka Charis

 
 Kiedy szłam na studia, byłam bardzo pogubiona  
i zbuntowana. Narastające problemy bardzo mnie 
przytłaczały. Wysłałam swoje zgłoszenie do szkoły 
biblijnej w ostatnim tygodniu rekrutacji. Byłam dość 
sceptyczna, ponieważ bałam się, że to nie jest miejsce 
dla mnie, że nie pogodzę tego z moją nauką na 
studiach dziennych lub po prostu się tam nie odnajdę. 
Pomyślałam, że przyjadę na pierwsze spotkanie 
zobaczyć jak jest. Nie zrezygnowałam i wiem, że to 
była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu.

 Charis Bible College pokazało mi, że jest coś więcej niż 
sama teoria. Dało mi totalnie inne spojrzenie i podejście 
do Boga, który zaczął być realny w moim życiu. Zmieniło 
się moje patrzenie na Biblię. Nauczyłam się stosować ją 
na co dzień i od razu zobaczyłam niesamowite efekty. 
Kiedyś nie byłam w stanie zmusić się do przeczytania 
rozdziału, a dziś nie wyobrażam sobie dnia bez tego. 
Słowo Boże zaczęło mnie zmieniać. Zobaczyłam, 
że Bóg jest żywym Bogiem, który chce ze mną mieć 
bardzo bliską relację i którego mogę poznawać lepiej 
z dnia na dzień.

– Iza, absolwentka Charis

Rozpocznij swoją podróż z Bogiem 

Więcej świadectw oraz informacji na temat szkoły znajdziesz na: cbcpolska.com  
lub dzwoniąc do nas:  +48 42 280 78 68


