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Kiedy zbliżamy się do czterdziestej 
ósmej rocznicy decyzji Roe v. Wade'a 
o legalizacji aborcji w naszym kraju 
(w USA), przypominam sobie coś, 
co wydarzyło się w Kolorado kilka lat 
temu. Izba Reprezentantów Kolorado 
obchodziła dziewięćdziesiątą roczni-
cę organizacji Planned Parenthood. 
Zaproszono młodą kobietę, by 
przyszła i zaśpiewała hymn narodowy. 
Miała porażenie mózgowe i kiedy 
śpiewała, nastrój stawał się bardzo 
emocjonalny. Wielu przedstawicieli 
śpiewało razem z nią.

Następnie jeden z przedstawicieli 
wstał i zaczął opowiadać historię 
tej młodej kobiety. Nagle nastrój 
całkowicie się zmienił. Młoda kobieta 
imieniem Gianna Jessen przeżyła 
aborcję z użyciem soli i to właśnie 
ta solna aborcja spowodowała u niej 
kalectwo. Świętując więc rocznicę 
powstania Planned Parenthood, 
nadali aborcji indywidualną twarz  

Cudownie i starannie 
dopracowany

i pokazali, co ona robi z ludźmi.

Po zarzuceniu mu gry politycznej, przedstawiciel, który podzielił 
się historią Gianny, odpowiedział: „Nie chodzi o politykę. Chodzi 
o ludzi”.

I to jest dokładnie jeden z głównych punktów, które chcę poruszyć 
w sprawie aborcji – chodzi o ludzi, nie o politykę.

Dziecko jest osobą. Dziecko nie jest częścią ciała kobiety, ale 
ma swoje własne DNA, bicie serca, grupę krwi, itp. Dziecko jest 
całkowicie odrębną ludzką istotą. Jedna z rzeczy, które Biblia 
ma do powiedzenia na temat dziecka w łonie matki, pochodzi  
z Psalmu 139:13-16 (EBIPD):

Gdyż Ty posiadłeś me nerki, utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię 
Cię, że jestem cudownie dopracowany. Cudowne są Twe dzieła, 
a mą duszę – znasz dokładnie. Żadna moja kość nie była przed 
Tobą ukryta, choć powstawałem w ukryciu, tkany w głębiach 
ziemi. Twoje oczy widziały mą bryłę, na Twym zwoju były zapisane 
wszystkie dni zaplanowane, choć jeszcze żaden nie zaistniał.

Z wersetów tych dowiadujemy się, że Bóg wiedział o nas 
wszystko, kiedy byliśmy jeszcze w łonie. Każdy szczegół o nas 
– kolor naszych włosów, kolor naszych oczu, nasza osobowość, 



nasze cechy, nasze talenty – został ustalony od 
momentu poczęcia.

Oczywiście, talenty danej osoby muszą być 
rozwijane poprzez ich kształcenie i szkolenie, ale nie 
można włożyć tego, co Bóg opuścił. Sąd Najwyższy 
zadecydował o zezwoleniu na aborcję w 1973 r., 
uzasadniając to tym, że dziecko było tylko częścią 
ciała matki. Jest to błędne rozumowanie, ale rzecz 
w tym, że w tamtych czasach ludzie nie rozumieli za 
wiele na temat rozwoju dziecka. Nie mieliśmy nauki 
i USG, które robimy dzisiaj, a które dowodzą tego, 
co już powiedziało nam Słowo Boże.

Patrząc na naukę, rozwój dziecka w łonie matki nie 
jest czymś mniejszym od cudu. W dwudziestym 
drugim dniu zaczyna się bicie serca i krwiobieg 
dziecka.

Księga Kapłańska 17:11 mówi:

Życie wszelkiego ciała bowiem jest we krwi.

Do piątego tygodnia w łonie matki dziecko tworzy 
kręgosłup, rdzeń kręgowy i układ nerwowy. Wątroba, 
nerki i jelita zaczynają się kształtować. W szóstym 
tygodniu wykrywa się fale mózgowe. W siódmym 
tygodniu tworzą się powieki, palce u rąk i nóg 
dziecka, oraz nos, a dziecko pływa. Już w ósmym 
tygodniu każdy narząd jest na swoim miejscu, kości 
zaczynają zastępować chrząstkę, zaczynają się 
tworzyć odciski palców. Pamiętaj, że odciski palców 
są dużą częścią tego, jak identyfikujemy kogoś jako 
jednostkę. To po prostu niesamowite, jak dziecko 
rozwija się w łonie matki w ciągu zaledwie kilku 
tygodni.

Niezależnie od tego, czy posługujesz się naukowymi 
dowodami, czy też tym, co mówi Biblia, oczywiste 
jest, że dziecko w łonie matki jest odrębną osobą  
i nikt nie ma prawa odbierać mu życia.

Niektórzy z was mogą zgadzać się z tym, co mówię, 
ale nadal zastanawiają się, A co to ma wspólnego 
ze mną? Nie zamierzam przeprowadzać aborcji. 
Chodzi o to, że każdy z nas musi stanąć w obronie 
życia dzieci, bo one nie mogą tego zrobić same. To 
od ciebie zależy, czy z miłością powiesz prawdę 

o aborcji. To od ciebie zależy, czy poprzesz 
przedstawicieli rządu, którzy sprzeciwiają się abor-
cji. I to od Ciebie zależy, czy będziesz wspierać 
ośrodki opieki nad osobami w ciąży, aby ludzie 
mieli gdzie się zwrócić po nadzieję i pomoc oraz aby 
wiedzieli, że w wyborze życia jest błogosławieństwo.
Jedną z rzeczy, które możesz zrobić, to oglądać 
program Prawda Ewangelii w dniach 18-22 stycznia, 
kiedy przeprowadzam wywiad z Janet Porter (na 
razie tylko w języku angielskim). Pomogła ona 
wprowadzić ustawę o biciu serca w dwudziestu 
dziewięciu stanach i została ona uchwalona 
już w dziesięciu stanach. Te ustawy zostały 
zakwestionowane i trafiają do Sądu Najwyższego. 
Zobaczymy, jak wyrok w rozprawie Roe v. Wade 
zostanie obalony za naszego życia, a Janet w dużej 
mierze jest w to zaangażowana.

Ta kobieta jest mocniejsza od chrzanu. Ona cię 
zachęci. Rzuciła mi wyzwanie. Czułem się jak 
"mięczak" w porównaniu z jej wytrwałością i odwa-
gą. Rozpali cię i zmotywuje do wejścia na pokład  
i powstrzymajmy ten holokaust nienarodzonych.

Pan pobłogosławił mnie, abym pomógł założyć  
i wspierać cztery ośrodki ciążowe w naszej okolicy, 
które w ciągu ostatnich trzydziestu pięciu lat 
uratowały życie niewysłowionej liczbie dzieci.  
W jednym z artykułów w gazecie napisano, że 
nasze ośrodki obniżyły wskaźnik aborcji w jednym 
z hrabstw o 50 procent i zmniejszyły wskaźnik 
aborcji w Kolorado o jedną trzecią. Chwała Panu! 
Twoje comiesięczne wsparcie AWM sprawia, że 
jest to możliwe.

Kochamy Cię,



Kiedy u Connie Weiskopf 
zdiagnozowano raka piersi, 
jej serce potrzebowało 
uzdrowienia tak samo jak jej 
ciało. Przyjaciele doradzili 
jej, aby dowiedziała się 
wszystkiego, co lekarze mają 
do powiedzenia na temat 
raka. Jednak Pan powiedział 
jej, że musi dowiedzieć się 
wszystkiego, co On mówi  
o uzdrowieniu.

Connie czuła duży wstyd 
i poczucie winy z powodu 
trzech aborcji, które miała 
w przeszłości. Wątpiła, 
czy jej przebaczono. 
„Myślałam o aborcjach, 
które przeprowadziłam... [że] 
jestem jednym z najgorszych 
grzeszników”, mówi Connie. 
Jej łamiąca serce historia 
zaczęła się od przerwania 
ciąży po tym, jak została 
zgwałcona pod groźbą użycia 
broni. Wszyscy wokół niej 
mówili, że przeprowadzenie 
aborcji rozwiąże jej problemy. 
Okazało się, że wcale nie – 
to wywołało wewnętrzne 
zamieszanie. Jej serce 
stwardniało, co doprowadziło 
do dwóch kolejnych aborcji 
później.

Poczucie winy i wstydu wpłynęło na Connie 
fizycznie. Wierzy, że emocjonalne i fizyczne 
konsekwencje aborcji spowodowały raka.

Connie wiedziała, że musi stawić czoła 
swojemu poczuciu winy. Pewnego dnia 
poczuła, że Bóg powiedział jej: Nie wierzysz, 
że wybaczyłem ci twoje grzechy. Jak 
uwierzysz mi w swoje uzdrowienie? Potem 
przeanalizowała wszystko, co Bóg zrobił dla 
niej na krzyżu. Nauczanie Andrew pomogło 
jej dostrzec prawdę o tym, kim była i co było 
zawarte w odkupieniu Jezusa.

Connie poszła posłuchać przesłania 
Andrew o łasce i wierze, które poruszyło 
jej serce. Przyjęła modlitwę od Andrew  
i poczuła na sobie moc Ducha Świętego. Po 
tym doświadczeniu udała się na operację, 
aby usunąć raka. Cudem, lekarze odkryli, że 
rak całkowicie zniknął.

Od czasu uzdrowienia, Connie usługiwała 
innym kobietom znajdującym się w trudnej 
sytuacji. Niedawno otworzyła Centrum 
Ciąży w Boulder, Kolorado - Centrum 
Materiałów Ciążowych w Boulder (BPRC 
- Boulder Pregnancy Resource Center) 
- zaledwie kilka drzwi od miejsca, w 
którym pracowała pierwsza w Ameryce 
aborcjonistka popierająca aborcję  
w późnym okresie ciąży.

Dzięki temu, co przeżyła, Connie jest  

w stanie ze współczuciem doradzać 
kobietom, które przychodzą do jej ośrodka. 
Na przykład, ostatnio przyszła do niej jedna 
kobieta w ósmym miesiącu ciąży.

Jej rodzina chciała, by zakończyła ciążę, ale 
Connie i jej zespół usłużyli jej. „W naszym 
ośrodku jest nadzieja i wsparcie tak długo, 
jak ktoś tego potrzebuje, i ona [kobieta, która 
była w ósmym miesiącu ciąży] powiedziała 
nam, ‘To jest pierwszy raz, kiedy mam 
nadzieję’... i niedawno urodziła to dziecko”. 
W zeszłym roku osiemdziesiąt sześć kobiet 
oddało swoje życie Chrystusowi w BPRC.

Oprócz pomocy kobietom, BPRC zajmuje się 
również pomocą dla mężczyzn dotkniętych 
aborcją. Dzięki pracy Connie i innych, 
ośrodki zajmujące się sprawami związanymi 
z ciążą w USA mają obecnie przewagę 
liczebną nad klinikami aborcyjnymi Planned 
Parenthood, co jest dowodem na to, że 
Ciało Chrystusa reaguje pozytywnie, a nie 
tylko przeklina ciemność.

Dziękujemy wam, partnerzy. Pomagacie 
nam dzielić się prawdą o przebaczeniu, 
uzdrowieniu i świętości życia.
Razem wnosimy Bożą miłość do zranionego 
świata. Aby dowiedzieć się więcej o 
uzdrowieniu Connie, odwiedź stronę 
awmpolska.com/tag/swiadectwa. Tam 
znajdziesz świadectwo Coinnie Weiskopf.

Uzdrowienie przez miłość 
i przebaczenie 



Psalm 119:105
Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg  
i światłością na mojej ścieżce.

Wielu wierzących zgodziłoby się, że czytanie 
Biblii jest ważne. Znalezienie czasu na 
studiowanie lub zrozumienie Słowa może być 
jednak dla niektórych przeszkodą. Charis Daily 
Live Bible Study, z pomocą naszych partnerów, 
dostarcza praktycznego wglądu w Biblię tak, 
aby nikt nie musiał wzrastać w Słowie samemu!

Przed COVID-19, Andrew przeprowadzał raz 
w tygodniu, we wtorkowe wieczory, studium 
biblijne na żywo. Teraz, Charis Daily Live Bible 
Study jest nadawany pięć dni w tygodniu, od 
poniedziałku do piątku. Godziny są rozłożone  
w czasie tak, że widzowie mogą oglądać program 
w różnych strefach czasowych. Transmisja na 
żywo jest oferowana na różnych platformach.

Jako interaktywny live stream, widzowie mogą 
czatować z osobami z całego świata i angażować 
się w sesję pytań i odpowiedzi po zakończeniu 
lekcji. Mogą się zapisać, aby otrzymać darmowe 
notatki i cotygodniowe przypomnienia  
o lekcjach. Dodatkowo, widzowie mogą znaleźć 
na naszej stronie internetowej archiwalne lekcje!

Nauczycielami są wykładowcy Charis Woodland 
Park, a także dyrektorzy oddziałów stanowych 
i międzynarodowych Charis. Uczestnicy mogą 
spodziewać się różnorodności w nauczaniu  
i otrzymać próbkę tego, co studenci Charis Bible 
College otrzymują podczas studiów.

Andrew Wommack i Carrie Pickett byli gospodarzami pierwszego 
Charis Daily Live Bible Study z wykładowcą Charis Woodland 
Park, Wendellem Parrem. Nauczał on o fundamentalnych 
prawdach i znaczeniu powrotu do podstaw w Słowie. Oto, co 
społeczność internetowa miała do powiedzenia o transmisji na 
żywo:

Tak bardzo doceniam Wendella Parra i stabilność, którą wnosi. 
Powrót do podstaw i budowanie mocnego fundamentu na 
Słowie jest tak proste, lecz tak potężne. Uwielbiam prostotę jego 
nauczania zbudowanego na Słowie i Duchu. — Audrey M.

Dziękuję za to, że jeszcze bardziej udostępniacie to przesłanie! — 
Paula O.

Dziękuję Charis Bible College za dodatkowy czas i Słowo, abyśmy 
mogli być zbudowani. —  Stephen M.

Dziękujemy wam, partnerzy, za uczynienie Charis Daily Live 
Bible Study łatwo dostępnym dla ludzi na 
całym świecie! Praktyczne studiowanie 
Słowa może odbywać się na różnych 
platformach medialnych dzięki waszemu 
wsparciu. Aby obejrzeć lub dowiedzieć 
się więcej, odwiedź stronę awmi.net/
study

Uwaga: Świadectwa zostały zredagowane 
pod kątem długości i przejrzystości.

AWMPACT:
Charis Daily Live Bible Study

—Pięć dni w tygodniu!

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! 



Odzyskaj 
swój zapał 
w Nowym 

Roku

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek 
nad tym, czy żyjesz z zapałem?  
W Liście do Rzymian 12:6-8 
czytamy: Stosownie do udzielonej 
nam łaski mamy też różne jej dary… 
kto przewodzi — to z zapałem [EIB]. 
Anglojęzyczny przekład Biblii English 
Standard Version ujmuje to tak: Ten, 
kto przewodzi, niech to robi z zapałem. 
Czytając to, wzięłam pod uwagę 
istotne znaczenie zapału.

Wielu z nas ma tę dynamikę, że 
jesteśmy tak zajęci, że tracimy zapał 
dla Pana. Musimy jednak zrozumieć, 
że bycie zajętym nie oznacza, 
że jesteśmy gorliwi. Zapał to nie 
tylko bycie podekscytowanym czy 
głośnym w jakiejś sprawie.

Zapał pojawia się, gdy jesteś 
skupiony i wiesz, że jesteś we 
właściwym miejscu i we właściwym 
czasie. Zapał jest wtedy, gdy masz  
w sobie głębię Słowa Bożego i jesteś 
bezkompromisowy.

List do Galacjan 6:8 mówi: 
A w czynieniu dobra nie bądźmy 
znużeni, bo w swoim czasie żąć 
będziemy, jeśli nie ustaniemy.
Naprawdę łatwo być zajętym 
robieniem dobrych rzeczy. Dlatego 
potrzebujemy rozeznania i relacji  
z Bogiem. Kiedy patrzysz na 
wszystkie dobre rzeczy w swoim 
życiu, będziesz potrzebował Ducha 
Świętego, aby pokazał ci, co jest 
najlepsze.

Ostatnio popatrzyłam na wszystko, co 
robiłam i poczułam, że Bóg mówi do mnie: 
Straciłaś zapał. Zdałam sobie sprawę, że 
jestem tak rozproszona, że jestem cały 
czas zajęta. Więc zaczęłam się modlić  
i powiedziałam: Dobrze, Panie, co trzeba 
pominąć, co trzeba oddelegować, jak 
mam się znowu skupić?

Rzecz w tym, że w twoim życiu są sezony. 
Musimy nauczyć się rozpoznawać 
sezony, w których się znajdujemy. 
Często chcemy być w innym sezonie, 
a czasami nasza wizja popycha nas do 
niezadowolenia z tego, gdzie jesteśmy 
teraz.

Musimy dotrzeć do miejsca,  
w którym będziemy absolutnie gorliwi 
i skoncentrowani na tym sezonie – nie 
marząc i nie planując kolejnych. Tak, 
Duch Święty może nam pokazać, co ma 
nadejść. Może nas do tego przygotować, 
ale teraz, w tym sezonie, liczy się nasze 
posłuszeństwo.  Bo co robi owoc, który 
pojawi się w tym sezonie? Zaczyna rodzić 
nasiona na wszystkie przyszłe rzeczy.

Więc, stańmy się ludźmi, którzy są gorliwi 
dla Boga. Skoncentrujmy się laserowo na 
tym, co mamy robić i zróbmy radykalny 
krok w kierunku porzucenia rzeczy, 
które nie są dla tego okresu naszego 
życia.

Dowiedz się więcej o Charis Bible College, 
odwiedzając www.cbcpolska.com

O Carrie Pickett 
Carrie Pickett jest zastępcą 

wiceprezesa Charis Bible College  
i dyrektorem Global Training School. 
Ma pasję do Słowa Bożego i uczenia 

prawdy. Spędziła szesnaście lat 
pełniąc służbę w Rosji, prowadząc 

tam filię szkoły Charis, po czym 
wróciła do Stanów Zjednoczonych, 

by służyć w głównym kampusie 
Charis w Woodland Park  

w Kolorado. Razem z mężem 
Mike'em mają dwójkę dzieci, 

które są „misjonarzami w trakcie 
szkolenia”.

Carrie Pickett



Zdobywanie terytorium jako Boży mężowie
Bóg stworzył ludzkość, aby podporządkowała sobie ziemię (Księga 
Rodzaju 1:28). Tak więc, większość ludzi ma naturalne pragnienie, 
aby zająć ziemię. Niestety, pragnienie to nie zawsze przekłada się 
na rzeczywistość.
Jest kilka powodów, dlaczego tak jest.

Jednym z nich jest brak dobrego instruktora. Prawdopodobieństwo 
sukcesu jest zawsze większe w przypadku doświadczonego 
mentora lub trenera. W sporcie widzimy, że zespoły, które wygrywają 
mistrzostwa są zazwyczaj doprowadzane do zwycięstwa przez 
doświadczonych trenerów.

Dlatego Paweł – apostoł, który zdobył dużo terytorium dla Ewangelii 
– poucza: Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i 
przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas 
macie (List do Filipian 3:17).

Innym powodem jest brak wsparcia ze strony kolegów. Nacisk 
na przedstawianie pewnego obrazu męskości prowadzi czasem 
do zależności od siebie i niechęci do sięgania po pomoc. Ale jest 
oczywiste, że nikt nigdy nie wygrywa mistrzostw w pojedynkę. 
Wymaga to pracy zespołowej.

Podczas gdy łatwo jest się czuć, jakby nikt nie rozumiał twoich 
wyjątkowych okoliczności, Paweł pokazuje, że jest inaczej. W 1 
Liście do Koryntian 10:13, powiedział: Nie nawiedziła was pokusa 
inna niż ludzka. 

Jako członkowie Ciała Chrystusa, zostaliśmy stworzeni, aby 
pomagać sobie nawzajem we wzroście (List do Efezjan 4:16). I o to 
właśnie chodzi w konferencji dla mężczyzn Men's Advance 2021, 
zatytułowanej „Zdobywanie terytorium”.

W dniach 11-13 marca, dojrzali mężowie wiary podzielą się swoimi 
doświadczeniami przezwyciężania niepowodzeń i zdobywania 
ziemi jako mężowie Boży.

Wśród prelegentów znajdą się Andrew Wommack, sportowiec 
James "JB" Brown oraz emerytowany główny trener NFL, laureat 

Super Bowl i obecny analityk NBC's Football 
Night in America Tony Dungy.

Będziesz miał okazję nawiązać relację z 
innymi mężczyznami, którzy rozumieją twoje 
aspiracje i wyzwania, a także dowiedzieć się, 
kim Bóg cię stworzył. Oczekuj, że otrzymasz 
narzędzia, które pomogą ci w twoich 
finansach, relacjach i innych sprawach.

Poprzedni uczestnicy konferencji Men's 
Advance powiedzieli:

Men's Advance miał na mnie ogromny wpływ 
każdego roku, kiedy przyjeżdżałem. Jeśli 
zmagasz się z czymkolwiek... lub masz kłopoty 
w swoich relacjach, to jest to świetne miejsce, 
aby przyjść i zostać dotkniętym przez Boga. — 
Chris D., Hays, KS

Nie ma tu żadnej z góry założonej demonstracji 
macho. Chodzi o to, że Jezus jest Królem królów 
i Panem panów. — Richard H., Forrest, IL

Konferencja Men's Advance jest bezpłatna 
i otwarta dla mężczyzn w każdym wieku! 
Dlatego dołącz do innych, którzy gromadzą 
się co roku dla zachęty, koleżeństwa i 
zmieniającego życie spotkania z Bogiem.

Zajmij terytorium z przekonaniem! Odwiedź 
stronę CharisMensAdvance.org, aby 
dowiedzieć się więcej i zarejestrować się już 
dziś. (Konferencja tylko w języku angielskim).

Świadectwa zostały zredagowane pod kątem 
długości i przejrzystości.


