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Jak być pozytywnym
w negatywnym świecie
Jeśli nie zostałeś dotknięty całym tym
negatywizmem na świecie w ostatnich
miesiącach, to nie jesteś uważny.
Często wydaje się, że każda z partii
politycznych po prostu niszczy inne,
a prowadzący programy typu talk
show przedstawiają tylko najgorsze
scenariusze. Żyjemy w upadłym
świecie, w którym jesteśmy nieustannie
bombardowani negatywizmem. Dodaj
do tego naturalne życie – gdzie ludzie
doświadczają chorób i problemów
w relacjach – i mamy w tym świecie
taką presję, że gdybyś na to pozwolił,
to całkowicie by cię ona pokonała.
Ważne jest jednak, abyśmy zachowali
pozytywne nastawienie bez względu
na to, co dzieje się na świecie.
Często powtarzam ludziom, że życie
jest doświadczeniem śmiertelnym.
Nie ma znaczenia, jak jesteś młody
lub zdrowy. Dopóki Jezus nie powróci,
wszyscy zmierzamy w kierunku grobu.
Jeżeli patrzysz tylko z takiego punktu
widzenia, możesz czuć się pokonany.
W Piśmie Świętym Jezus mówił
o czasach końca. Powiedział, że wojny

i cierpienie będą narastać (Ewangelia Mateusza 24:6-7, Ewangelia Marka
13:7 i Ewangelia Łukasza 21:9), a ludzie będą wołać o pokój i bezpieczeństwo
(1 List do Tesaloniczan 5:3), ale zamiast tego będą trzęsienia ziemi i inne
straszne rzeczy. W Ewangelii Mateusza 24:10-12, Jezus mówi:
A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni
drugich nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu
zwiodą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie.
To zdumiewające stwierdzenie. Jezus mówi, że z powodu tego, co dzieje
się wokół nas, „miłość wielu oziębnie”. Słowo oziębnie jest znaczące.
Nawiązuje ono do sposobu, w jaki kiedyś robiono świece. Brało się knot
i zanurzało się go w gorącym wosku, następnie podnosiło się go i
trzymało na zewnątrz przez chwilę. Wosk natychmiast ostygał i tworzył
małą warstwę na knocie.
Powtarzano tę czynność w kółko, setki razy. Tak właśnie powstawały
świece i do tego właśnie odnosi się ten werset. Ciągły negatywizm
i bezbożność na świecie sprawia, że miłość wielu stygnie. Innymi słowy, jest
to proces. To jak nagniotek na dłoni. Tworzy się on warstwa po warstwie.
Z czasem dochodzisz do miejsca, w którym stajesz się zatwardziały
wobec miłości Bożej.
Smutne jest to, że media informacyjne skupiają się na wszystkim, co
może pójść źle. Dobre wiadomości się nie sprzedają. Ludzie skupiają
się na złych wiadomościach, a jeśli nie ma żadnych złych wiadomości,
wymyślają fatalne prognozy! Dla kontrastu, ludzie każdego roku są
bardzo podekscytowani pierwszym dniem szkoły w Charis Bible College.

Niektórzy spędzili lata, wierząc Bogu, aby się tu dostać.
To jest spełnienie ich wszystkich wysiłków i obecność
w audytorium jest dla nich elektryzująca. Ludzie krzyczą
z radości i wychwalają Boga. Nic nie może się z tym
równać.
Jednak ci sami ludzie, którzy byli tak podekscytowani
na początku szkoły – po kilku miesiącach wstawania
wcześnie każdego ranka – nie okazują już tego samego
entuzjazmu.
Modliłem się o to i zapytałem Boga, co sprawiło tę różnicę.
Pan powiedział mi, że jest tak dlatego, że pierwszego dnia
ludzie byli pełni oczekiwania. Nadzieja zrobiła różnicę!
Nadzieja jest oczekiwaniem na wszystkie pozytywne
rzeczy, które mają nadejść. Myślenie o wszystkich złych
rzeczach, które mogą się wydarzyć, wywołuje strach
i lęk. Jest to przeciwieństwo nadziei.
Nadzieja jest potężną siłą. Powodem, dla którego
studenci uwielbiali Boga i byli tak podekscytowani, było
to, że myśleli tylko o pozytywnych rzeczach, które miały
się wydarzyć. Wyobrażali sobie dobre rzeczy.
Ale potem, gdy życie zaczyna się toczyć, nastawienie
ludzi się zmienia. Bóg nie jest tym, który zakręca
kurek. Bóg nie jest tym, który jest inny dwa miesiące
po rozpoczęciu roku szkolnego. Bóg nigdy nie jest
zmienny. On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki (List
do Hebrajczyków 13:8). Bóg się nie zmienia. To, co
się zmienia, to nasze skupienie. Kiedy zaprzątają cię
negatywne wiadomości i przyziemne sprawy, które
trzeba załatwić, by po prostu przejść przez życie, możesz
wpaść w kłopoty. W Ewangelii Mateusza 14:24-32 Jezus
wezwał Piotra, by chodził po wodzie. Dopóki Piotr miał
oczy skierowane na Jezusa, mógł chodzić po wodzie.
Ale potem oderwał wzrok od Jezusa. Zobaczył wiatr
i fale, które nie miały nic wspólnego z tym, że chodził
po wodzie. Nie mógłby chodzić po wodzie, nawet gdyby
to był idealnie spokojny dzień. On oderwał swoje oczy
od Pana, odnosząc się do rzeczy tylko jako człowiek
naturalny i zaczął tonąć. Pan musiał go wyciągnąć
i podnieść, i tak samo jest z nami!
Gdybyśmy mogli skupić się na tym, co Bóg powiedział, na
Bożych obietnicach i na wszystkich dobrych rzeczach,
które Bóg uczynił, moglibyśmy zachować pozytywne
nastawienie pośród negatywnego świata. Pomyśl
o tym. Mógłbyś zachować swoją wiarę, nawet jeśli lekarz
przekazałby ci złą diagnozę. Możesz zachować radość
i pokój nawet wtedy, gdy rozpada się twoja relacja.
Bez względu na to, co dzieje się na świecie, możesz
pozostać pozytywny. Ale gwarantuję ci, że nie stanie się
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to bez wysiłku. Wierzę, że jest to absolutnie kluczowe,
abyś podjął świadomą próbę pozostania pozytywnym!
To, czym się tutaj z tobą podzieliłem, to tylko
wierzchołek góry lodowej w tym temacie. Mam wiele
biblijnych przykładów – Dawida, Mojżesza i Abrahama,
którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych i musieli
pozostać pozytywni. Mam nadzieję, że sięgniesz po
kompletne nauczanie, abyś mógł w pełni zrozumieć
i być wyposażonym do stosowania tego, o czym
mówię. Obiecuję, że zostaniesz zachęcony!
Kochamy cię,
Andrew i Jamie

Zrozumieć swoją
tożsamość
w Chrystusie
Autor: Duane Sheriff

O Duane'ie Sheriffie
Duane Sheriff jest głównym
pastorem i założycielem
Victory Life Church, kościoła
z siedzibą w Durant,
w Oklahomie. Pastor Duane
jest autorem i mówcą,
który podróżuje po całym
świecie,
przemawiając
na konferencjach i w kościołach, a także w Charis
Bible College. Jego pierwsza
książka,
Identity
Theft
(Kradzież
Tożsamości),
została wydana w 2017 roku
i można ją nabyć na stronie
IDTheft.PastorDuane.com.

Od dziewiątego roku życia samodzielnie
i z wielkim oddaniem szukałem Boga.
Ale poniosłem ogromną porażkę.
Starałem się przestrzegać wszystkich
reguł kościelnych, ale nadal nie czułem,
że jestem miły Panu. Zawiodłem tak
wiele razy, że w końcu się poddałem.

Zobaczyłam, że powodem moich
zmagań przez te wszystkie lata było to,
że nikt nie zapoznał mnie z nowym mną
w Chrystusie Jezusie. Nikt nie wyjaśnił
mi, że jestem trzema częściami: duchem,
duszą i ciałem (1 List do Tesaloniczan
5:23).

Dopiero wiele lat później, kiedy miałem
otwartą wizję krzyża, ujrzałem przebłysk
mojego utożsamienia z Chrystusem
i w Chrystusie. W nadnaturalny sposób
zobaczyłem siebie w Nim, kiedy
umarł, został pogrzebany i udał się do
niższych części ziemi. Widziałem Go
wychodzącego z grobu i widziałem
siebie w Jego wnętrzu. Ale to nie byłem
ten sam ja, który umarł na krzyżu. To
byłem inny ja.

Bóg zaczął mi pokazywać przez List
do Filipian 1:6, że rozpoczął we mnie
dobre dzieło w moim duchowym
człowieku. On codziennie pracuje nad
moim duszewnym człowiekiem i dał mi
obietnicę, że mój zewnętrzny człowiek
(moje ciało) zostanie odkupiony przy
pojawieniu się Jezusa. Tak więc jestem
zbawiony (List do Efezjan 2:8), jestem
zbawiany (List do Rzymian 12:2) i będę
zbawiony (List do Rzymian 8:23-24).

Ta wizja, której nie mogę tutaj opisać w
szczegółach, wywarła na mnie głęboki
wpływ. Zacząłem szukać Boga, by
zrozumieć to, co zobaczyłem. I Pan
zaczął mnie uczyć tego, czego wielu
z nas nie zostało nauczonych – mocy
krzyża.

Jeśli zmagasz się w ciele, to mogę się
z tobą utożsamić. Próbujesz żyć dla Boga.
Zamiast tego powinieneś uczyć się tego,
jak żyć z Boga i z Bogiem w swojej nowej
tożsamości w Chrystusie.

Zabrał mnie do 2 Listu do Koryntian
5. W wersecie 17 zobaczyłem, że
jestem nowym stworzeniem i że stare
rzeczy przeminęły. Ale spojrzałem na
moje ciało i ono się nie zmieniło. Moje
śmierdzące myślenie nie przeminęło. Co
więcej, werset 18 mówił: „A wszystko
jest z Boga”. Ale ja wiedziałem, że nie
wszystko jest z Boga w moim ciele
i w moim cielesnym, nieodnowionym
umyśle. Wtedy Pan pokazał mi, że ja, to
coś więcej niż moje ciało.

Więcej na ten niezwykle ważny temat
mówiłem podczas moich sesji na
konferencji Tożsamość w Chrystusie
w 2020 roku, a także szeroko w mojej
książce Kradzież tożsamości. Gorąco
zachęcam cię do sięgnięcia po te
materiały. Zrozumienie utożsamienia
z Chrystusem zmieni twoje życie, tak jak
zmieniło moje.
(Materiały Pastora Duane’a dostępne są
tylko w języku angielskim)

Zwrócenie się z wiarą do Jezusa
leczy raka
Po zdiagnozowaniu raka jajnika, Vonya Currey zrobiła wszystko, co w
jej ludzkiej mocy, aby uwolnić się od tego śmiertelnego stanu.
Vonya, pielęgniarka i dietetyk, wiedziała o strasznych skutkach
ubocznych chemioterapii. Zdecydowała się więc na wyczerpującą
terapię przeciwnowotworową, która wiele lat wcześniej sprawdziła się
w przypadku jej męża. Obejmowała ona ścisłą dietę, przyjmowanie do
siedemdziesięciu tabletek dziennie oraz sesje detoksykacyjne. Była
tak zdyscyplinowana, że terapia pochłonęła jej życie. Jednak jej stan
się nie poprawiał.
W desperacji, Vonya szukała pomocy u wielu lekarzy, ale nieoczekiwane
zdarzenie zapoczątkowało zmianę, której tak bardzo potrzebowała.
Jeden z lekarzy zasugerował jej, aby zapoznała się z produktem, jakim
jest glinka bentonitowa. Podczas poszukiwań w Internecie, Vonya
„natknęła się” na podróż do uzdrowienia Niki Ochenski Weller. Była
zdumiona, że Niki została cudownie uzdrowiona z fibromialgii, co
wzbudziło w niej nadzieję, że ona również może zostać uzdrowiona.
Vonya przeszukała stronę internetową Andrew Wommack Ministries,
awmi.net. Zanurzyła się w darmowych nauczaniach i filmach z
serii Podróże do Uzdrowienia, zdecydowana znaleźć receptę na
uzdrowienie. Ale w miarę jak rosła nadzieja, jej stan się pogarszał.
Szukając dalszych odpowiedzi, odkryła musical Roberta i Elizabeth
Muren Bóg z nami. Natychmiast utożsamiła się z postacią kobiety
z upływem krwi, graną przez Jamie Wommack. Ona również wiele
wycierpiała z rąk lekarzy, ale bezskutecznie (Ewangelia Marka 5:2526).
Vonya pragnęła mieć relację z Bogiem. Dlatego po raz pierwszy
zapytała Go, co On sądzi o jej diagnozie. Duch Święty delikatnie jej
usłużył mówiąc, że próbowała doświadczyć uzdrowienia w swojej
własnej mocy, a nie w Bożej. Zrozumiała, że wspólnym tematem we
wszystkich podróżach do uzdrowienia, które oglądała, nie była formuła,
ale skupienie się na Słowie Bożym.

Zagłębiła się w Słowie i zaczęła odnawiać swój
umysł. Rozdział „Zapewnij swoje serce” w nauczaniu
Andrew „Kto ci powiedział, że jesteś nagi?” pomógł
jej zakotwiczyć swoją wiarę.
Po wielokrotnym obejrzeniu musicalu „Bóg z
nami”, Vonya wraz z rodziną odwiedziła Kolorado,
by zobaczyć występ na żywo. Spotkała tam
Andrew i Jamie Wommack oraz rodzinę Murensów.
Opowiedziała im swoją historię. Andrew zapytał ją
wprost, czy została uzdrowiona. Odpowiedziała:
„Tak!”. Ale kiedy wróciła do domu, dostała najgorsze
wyniki badań laboratoryjnych, jakie kiedykolwiek
otrzymała.
Vonya była niezrażona. Tak jak kobieta z upływem
krwi zaryzykowała swoje życie, by dotknąć brzegu
szaty Jezusa, tak Vonya odstawiła wszystkie swoje
leki dzięki pokojowi i kierownictwu Ducha Świętego.
W konsekwencji przyjęła całkowite uzdrowienie!
Dzisiaj Vonya z rodziną aktywnie angażuje się w
dzielenie się prawdą, która ją wyzwoliła. Pomagają
filmować konferencje Podróże do Uzdrowienia, w
których bierze udział wielu bohaterów Podróży do
Uzdrowienia, między innymi Niki Ochenski Weller.
Dodatkowo, prowadzą sesje Charis Healing
University w lokalnej bibliotece, gdzie regularnie
widzą cuda. Vonya pomaga również przy obszywaniu
szat używanych podczas występów w musicalu Bóg
z nami, który dał jej nadzieję.
Aby obejrzeć pełne wideo Vonya's Healing Journeys,
wejdź na www.awmpolska.com/tag/swiadectwa/
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