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Łaska Boża jest niesamowita! Jest wszystkim, 
czym Bóg jest i co Bóg ma, i co jest dla nas 
dostępne na niezasłużonych, niezapracowanych 
zasadach. Bez Bożej łaski bylibyśmy bez nadziei. 
Bóg obdarzył swoją łaską każdego człowieka 
(List do Tytusa 2:11), ale musisz ją przyjąć, 
pokładając wiarę w łasce Boga (List do Efezjan 2:8). 

Ale czy wiesz, że możesz mieć więcej łaski? Tak, 
to prawda. W Liście Jakuba 4:6 jest napisane:

 Ale on daje więcej łaski. 

Jeśli możesz mieć więcej łaski, to możesz mieć 
jej mniej. W rzeczywistości, kiedy rodzisz się 
na nowo, otrzymujesz całą łaskę Bożą, jakiej 
kiedykolwiek będziesz potrzebował, ale możesz 
mieć więcej łaski działającej w twoim życiu 
i podobnie, możesz mieć mniej łaski działającej 
w twoim życiu. 

Jak to zrobić? Jakub napisał dalej w rozdziale 4:6: 

Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje 
łaskę. 

Zatem kluczem do chodzenia w większej łasce 
jest pokora. 

Wiem, że pokora nie jest ulubionym tematem 
większości ludzi. Wynika to z tego, że 
większość ludzi uważa, iż pokora to słabość, 
niska samoocena i nieśmiałość. Mojżesz był 
najpokorniejszym człowiekiem na tej planecie 
(Ks. Liczb 12:3) i spójrz, co Pan przez niego 
uczynił. Również Jezus powiedział, że jest On 
„cichy i pokorny w sercu” (Mt 11:29). Istnieje 
bezpośredni związek pomiędzy pokorą a tym, 
jak wiele Bożej łaski płynie przez nas. 

Piotr powiedział praktycznie to samo o pokorze, 
co Jakub. W 1 Liście Piotra 5:5, czytamy: 

Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. 
Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. 

Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się 
sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.

Ten werset jest często brany pojedynczo, co nie jest złe, 
ale jest niekompletny. Piotr powiedział dalej w 1 Liście 
Piotra 5:6-7, 

Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was 
wywyższył w odpowiednim czasie. Wszystkie wasze 
troski przerzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was. 

Piotr nie zmienił tematu. Nadal mówi o pokorze 
w wersecie 7, kiedy mówił o rzucaniu swojej troski na 
Jezusa. Jest to jedna z charakterystycznych cech pokory. 
To życie wolne od trosk. Osoba, która jest pełna troski, 
nie ufa Panu. Może być zdesperowana i szczera wołając 
do Boga o pomoc, ale nie wierzy, że On zaspokoi jej 
potrzebę. Tu jest różnica.

Pamiętam czas w początkach naszej służby, kiedy 
byliśmy w poważnych kłopotach fi nansowych. Nasze 
wydatki przekraczały nasze dochody. Ciągle się o to 
modliłem i starałem się wierzyć Panu, aby zaspokoił 
nasze potrzeby, ale byłem zatroskany. 

Wtedy miałem sen, w którym ukazał mi się Pan 
i zapewnił mnie, że wszystko będzie dobrze. Obudziłem 
się i byłem zupełnie inny. Nic się nie zmieniło w naszej 
sytuacji fi nansowej, ale cała moja troska zniknęła, 
ponieważ uwierzyłem w to, co Pan mi powiedział. 

Jeśli nadal jesteś obciążony i pełen trosk o swoją 
sytuację, to nie jesteś całkowicie w wierze. Może nie 
opisujesz tego jako pychy, ale to właśnie pycha. Pycha 
to nie tylko arogancja. To poleganie bardziej na sobie niż 
na Bogu. To branie na siebie odpowiedzialności i ciężaru 
za rozwiązanie problemu, zamiast zrzucanie całej swojej 
troski na Pana. 

Czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, Królestwo Boże 
działa inaczej niż ten światowy system. Jest ono rządzone 
innymi prawami i innymi zasadami, a jego rezultaty są 
inne. Droga w górę w Królestwie Bożym prowadzi w dół. 

Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 14:11, 
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Bo każdy, kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, będzie 
wywyższony. 

Paweł powiedział nam w Liście do Filipian 
2:5-8: 

Niech będzie w was takie nastawienie 
umysłu, jakie też było w Chrystusie 
Jezusie; Który, będąc w postaci Boga, nie 
uważał bycia równym Bogu za grabież; 
Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując 
postać sługi i stając się podobny do 
ludzi; A z postawy uznany za człowieka, 
uniżył samego siebie i był posłuszny aż do 
śmierci, i to śmierci krzyżowej. 

Jeśli Jezus, który był Bogiem 
Wszechmogącym (1 Tm 3:16), uniżył 
samego siebie, to jak ktokolwiek z nas 
może zrobić mniej? A kiedy my się 
uniżamy, Bóg nas wywyższa (1P 5:6 i Flp 
2:9-11). W byciu wypromowanym nie ma 
nic złego.  Musimy tylko pozwolić Bogu 
na to, by to On dokonał wypromowania 
zamiast brać tę troskę na siebie. 

Pokora pozwala nam przyjąć łaskę od 
Boga. Świat tego nie rozumie i w dużym 
stopniu Kościół również tego nie pojmuje. 
Chce działać w łasce i doświadczyć łaski, 
zdolności i namaszczenia Bożego, ale 
nie rozumie, że do przyjęcia tych rzeczy 
potrzebna jest pokora. 

Niestety, wielu chrześcijan nadal 
działa w światowym systemie pychy 
i niezależności. Jako wierzący, nie 
jesteśmy już z tego świata; jesteśmy 
nowymi stworzeniami w Chrystusie 
(2 Kor 5:17). Nie powinniśmy żyć tak 
jak świat. Nie powinniśmy nawet 
myśleć tak jak inni ludzie. Musimy 
odłączyć się od wpływów tego świata, 
abyśmy mogli funkcjonować w 
Królestwie Bożym. Uczenie się działania 
w ramach duchowych praw pozwala 
nam doświadczać więcej Jego 
Królestwa. Próba życia poza duchowym 
prawem pokory doprowadzi nas tylko 
do frustracji. Jeśli czujesz, że utknąłeś 
lub wszystko w życiu się rozpada, być 
może nie współpracujesz z Bożymi 
prawami. Może nie chodzisz w pokorze.

Księga Przysłów 15:33 mówi: "Bojaźń 
PANA jest pouczeniem w mądrości, a 
pokora poprzedza chwałę". W Bożym 
Królestwie łaska i chwała (w KJV honor, 
cześć) nie funkcjonują poza pokorą. 

Jeśli chcesz w swoim życiu doświadczać 
więcej Bożej dobroci, zachęcam cię, 
abyś zdobył nauczanie i książkę „Więcej 
łaski, więcej przychylności”. Uwzględnia 
ono wszystko, co tu powiedziałem 
i jeszcze więcej. Naprawdę wierzę, że to, 
czym się dzielę w tym nauczaniu pokaże 

ci, że pokora jest Bożą 
drogą do większej łaski 
i przychylności. Wiem, 
że będzie to dla ciebie 
błogosławieństwem. 

Kochamy Cię, 

nauczani wideo dostępne na awmpolska.com

książki dostępne na zyciesozo.com



Jako młody chłopak z Iranu, Mohamad Faridi starał się być pobożnym 

muzułmaninem do tego stopnia, że uczył się języka arabskiego, aby 

mógł się modlić zgodnie z religijnym prawem. Mohamad zapytał 

swoją matkę: „Czy bóg islamu - bóg, który mnie stworzył - nie rozumie 

mojego języka ojczystego? Czy mogę z nim porozmawiać w języku 

farsi?”.

Matka Mohamada powiedziała mu, że dobrzy muzułmanie nie zadają 

pytań. Poddanie się, posłuszeństwo i samopoświęcenie były częścią 

życia w religii opartej na uczynkach. Największą ofi arą, jaką człowiek 

mógł złożyć, była śmierć w dżihadzie - wojnie duchowej, którą każdy 

muzułmanin musi stoczyć przeciwko wrogom islamu. 

„Miałem jedno marzenie i miałem jeden cel w życiu”, mówi Mohamad. 

"To było męczeństwo". 

Jako nastolatek, Mohamad dołączył do irańskiego wojska z nadzieją, 

że zginie w bitwie, aby wejść do raju (islamska koncepcja nieba). 

Uczestniczył również w rytuałach, gdzie modlił się pięć razy dziennie, 

płacząc nad swoim grzechem i ciężko bijąc samego siebie. 

Dochodząc do miejsca, w którym rozważał samobójstwo i desperacko 

szukał odpowiedzi, zwrócił się do przyjaciela po radę. Mohamad 

natychmiast zauważył, że w jego przyjacielu nastąpiła zmiana. 

„Zadawałem wiele pytań i w końcu powiedział, że stał się 

chrześcijaninem”, mówi Mohamad. 

Jego przyjaciel wyjaśnił, że Jezus był już poniżony, pobity, pokaleczony 

i ofi arowany za całą ludzkość. Został przybity do krzyża, by zapłacić za 

grzech, a gdyby Mohamad w Niego uwierzył, miałby życie wieczne. 

Mohamad odkrył przesłanie, które wydawało się zbyt dobre, by mogło 

być prawdziwe. Zdając sobie sprawę, że jedyna ofi ara potrzebna za 

Bóg mówi w każdym języku 
grzech została już złożona (1 List Jana 2:2), oddał 

wszystko, aby wymienić niewolę islamu na wolność 

w Jezusie Chrystusie. 

Decyzja Mohamada, by zostać chrześcijaninem 

naraziła jego życie na niebezpieczeństwo, a on 

sam poszukiwał azylu w Stanach Zjednoczonych. 

Szukając odpowiedniego oparcia w Słowie Bożym, 

znalazł nauczanie Andrew Wommacka i zapisał się 

do Charis Bible College. 

Od czasu ukończenia Charis w Woodland Park 

w 2019 roku, Mohamad i jego żona, Susan, 

wyposażają chrześcijan, aby skutecznie służyli 

muzułmanom. Pomagają też tłumaczyć materiały 

Andrew na język perski, pokazując, że Bóg chce 

mówić do ludzi, gdziekolwiek są, odpowiadając 

w ten sposób na pragnienie serca Mohamada 

(Ps 37:4).

Chcemy podziękować naszym przyjaciołom 

i partnerom. Dzięki wam darmowe nauczanie 

Andrew zmienia życie na całym świecie, Charis 

Bible College wzbudza liderów, którzy bez wstydu 

głoszą prawdę Bożego Słowa, a były muzułmanin 

uwalnia teraz innych mocą Ewangelii. Możesz 

obejrzeć jak Mohamad spotkał łaskę w swoim 

zyciu oraz historie innych osób na AWMI.net/ 

Video/Series/Grace-Encounters. Możesz również 

zapoznać się z historią Mohamada na naszej nowej 

płycie DVD Grace Encounters Volume 2. Wraz ze 

świadectwem Mohamada będziesz świadkiem 

inspirującej przemiany czterech innych osób, które 

Jezus uratował z ciemności.



Ludzie przychodzą do Charis Bible College z różnych 
powodów, takich jak zdobycie fundamentów do 
prowadzenia zwycięskiego życia lub przygotowanie 
do służby. Bez względu na powód, nasi studenci są 
pełni nadziei na przyszłość! Wierzymy, że Bóg ma 
to, co najlepsze dla tych, którzy są wierni i posłuszni 
Jego powołaniu, by przyjść do Charis. 

“Rozpoczęcie studiów dla każdego młodego człowieka 
to etap pytań i niewiadomych, to czas podejmowania 
samodzielnych decyzji i mierzenia się z nowymi 
wyzwaniami.
» W moim przypadku pójście do szkoły Charis było 

najlepszą decyzją, jaką mogłam podjąć wchodząc 
w dorosłe życie. Był to czas kształtowania, inspiracji 
i poznawania samej siebie.

» Nauczania zbudowały w moim sercu mocny 
fundament i pomogły ugruntować to kim jestem 
według mojego Boga, a nie według tego co chce 
powiedzieć mi otoczenie.

» Szkoła Charis pokazała mi priorytety- nauczyła, że 
nie ma nic ważniejszego od relacji z Bogiem, z której 
wszystko wypływa. Zaczynając studia potrafi łam 
rozeznać co jest właściwe, a czego powinnam unikać.

» Z każdym kolejnym miesiącem mogłam stosować to, 
co usłyszałam w szkole Charis w codziennym życiu 
i efekty były wielokrotnie niesamowite.

» Czas w szkole Charis pokazał mi, że z Bogiem mogę 

więcej niż kiedykolwiek myślałam, że z Nim jestem w stanie 
robić wielkie rzeczy pomimo mojego młodego wieku.

»  Dzisiaj patrząc z perspektywy przejścia przez studia wiem, 
że moja jedyna wartość jest w Nim, że nie muszę nikomu 
udowadniać, że się nadaję, nie muszę się porównywać.

Studia mogą być pięknym czasem nauki ufania Bożemu Słowu, 
kształtowania i pokonywania wyzwań i wiem, że to właśnie 
dzięki prawdom, które usłyszałam w Charis – moje takie były”.

– Ola, absolwentka Charis

Diabeł jest subtelny w tym co robi i zdecydowanie stara się 
o to, byśmy nie wiedzieli, że to, co robimy lub myślimy jest złe. 
Niestety żyjemy w czasach, gdzie złe wartości są promowane 
i przedstawiane w niewinny sposób. 
Ciężko jest więc zachować właściwy 
system wartości o własnych siłach. 
Dlatego warto opierać się na Słowie 
Bożym. To nie tylko zwykły zbiór ksiąg, 
ale Słowo, które może odnowić nasze 
myślenie. Bez Niego już dawno bym 
„popłynął” w świat i to, do czego świat 
zachęca.
Oczywiście to też wymaga naszej pracy, 
bo trzeba się zaangażować, czasem 
nawet poświęcić i być gotowym do 
zmiany, by wytrwać i nie wypaść po 
drodze. Ale kiedy już zrealizujesz część 

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/

darowizna/ i zostań 
naszym partnerem 

już dziś! 
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kursów, widzisz jak bardzo świat zniekształca obraz Boga, głównie 
przez nieznajomość lub niezrozumienie Jego Słowa. Szkoła pomogła 
mi to dostrzec i ustanowić Słowo Boże tym fundamentem.
Wierzę, że gdyby nie szkoła, nie znalazłbym się w miejscu, w którym 
jestem. Nie raz, kiedy patrzę na swoje życie i różne sytuacje, nie 
potrafi ę sobie wyobrazić, co bym zrobił nie mając Boga, nie mając 
w Nim oparcia. Z wiekiem trudnych chwil jest coraz więcej, więcej 
trudnych decyzji, więcej wyzwań. Samemu łatwo pogubić się 
w tym wszystkim, załamać. 

Ale kiedy twoje życie opiera się na Bogu i Jego Słowie – które jest 
niezmienne – cokolwiek się stanie, masz pewność, że On obróci to 
ku dobremu, bo wiesz, że N I G D Y cię nie zostawi samego i Z A W 
S Z E dba o ciebie. Tak wiele można stracić z życia zamartwiając się 
o rzeczy, które z czasem i tak nie będą mieć większego znaczenia.
Ludzie często odrzucają Boga, bo mają złe wyobrażenie 
o Nim. Dzięki Charis mam pewny fundament, który nie zostanie 
zachwiany. Dlaczego? Właśnie dlatego, że byłem gotów otworzyć 
się na prawdy Słowa Bożego, które zostały zasiane w moim sercu 
a niewłaściwe myślenie zostało wyprostowane.
Charis dało mi Boga i Jego Słowo – a Ono z kolei dało mi moją 
tożsamość, której niejedna młoda dusza poszukuje”.

– Tymek, absolwent Charis

Założenie szkoły biblijnej było ostatnią rzeczą, 
o jakiej myślał Andrew Wommack. Nie dlatego, że 
był przeciwnikiem szkoły biblijnej, ale po prostu 
dlatego, że widział tak wielu absolwentów szkół 
biblijnych, którzy nie reprezentowali godnie 
Królestwa Bożego. Nie chciał, aby jego nazwisko 
było wiązane ze szkołą, która nieodpowiednio 
przygotowywała swoich studentów do służby. Był 
przekonany, że samo przygotowanie akademickie 
nie jest wystarczające.

Jednak Pan położył na sercu Andrew fragment z 2 
Listu do Tymoteusza 2:2. Paweł pisał do Tymoteusza 
i nakazał mu, aby przekazał wiedzę zaufanym 
i wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać 
innych. Andrew czuł frustrację próbując tego 
dokonać do 1993 roku. Wtedy Bóg pokazał 
mu przełomowy sposób prowadzenia szkoły 
biblijnej. Zrozumiał, że to musi być coś więcej 
niż tylko przekazywanie wiedzy. Ta szkoła miała 
być przygotowaniem kobiet i mężczyzn do służby 
poprzez wyjątkowe połączenie nauczania Słowa 
Bożego z praktycznym szkoleniem.

Andrew zgromadził nauczycieli, którzy podzielali 
jego wizję i otworzył Charis Bible College 
w 1994 roku. Grupa pierwszych trzydziestu trzech 
absolwentów ukończyła szkołę w 1996 roku. 
Obecnie setki studentów uczęszczają na zajęcia na 
terenie kampusu Kolorado.

Wizja Andrew, żeby szkolić ludzi, nie zatrzymała się 
na Charis Bible College w Kolorado. W 1997 roku 
powstała pierwsza fi lia Charis w Anglii – Charis Bible 
College – U.K.  Od tego czasu fi lie szkoły powstały 
i powstają nadal w innych miejscach w Stanach 
Zjednoczonych i na całym świecie.

wwwcbcpolska.com
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historia 
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Doświadcz przemiany życia przez moc Słowa Bożego 
jako student korespondencyjny szkoły Charis!
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 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


