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Arcydzieło Pawła o łasce

Czy List do Rzymian jest jedną
z twoich ulubionych ksiąg
w Biblii? Jeśli nie, to znaczy,
że nie masz objawienia
prawdziwej Ewangelii. To mocne
stwierdzenie, ale wierzę, że
jestem w stanie je uzasadnić. List
do Rzymian to bardzo potężna
księga.
Kiedy po raz pierwszy naprawdę
zwróciłem się do Pana w 1968
roku, byłem na spotkaniu w
kościele i usłyszałem, jak pewien
człowiek powiedział, że jeśli
zrozumiesz pierwsze osiem lub
dziewięć rozdziałów Listu do
Rzymian, to sprawi, że staniesz
się dojrzałym chrześcijaninem.
To przykuło moją uwagę.
Aby zrozumieć List do Rzymian,
najpierw musisz wiedzieć, kto
i dlaczego napisał tę księgę.
Apostoł Paweł napisał ją jako list
do kościoła w Rzymie. W czasie,
kiedy go pisał, nigdy wcześniej
nie był w Rzymie, ale Paweł
pisał do Rzymian, ponieważ
o ich wierze mówiono na całym
świecie.
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Jednak coś zaczęło się dziać w Rzymie, do
czego Paweł musiał się odnieść. W tym
czasie kościół był mieszaniną Żydów i pogan,
a niektórzy z Żydów zaczęli wpływać na
nowych wierzących w Rzymie, aby powrócili
pod Przymierze Prawa. Oni uwierzyli
w Jezusa, ale chcieli, aby wierzący Nowego
Testamentu wrócili i przestrzegali wszystkich
praw Starego Testamentu. Paweł napisał ten
list, aby pokazać im różnice między Nowym
Testamentem i Starym Testamentem.

Wierzę, że List do Rzymian jest arcydziełem
Pawła. Wyjaśnia on, że Bóg obchodzi się
z nami w zupełnie nowy sposób – poprzez
miłosierdzie i łaskę, a nie w oparciu o nasze
postępowanie i przestrzeganie prawa.
Jest to ogromna różnica. Kiedy uchwycimy
koncepcje Nowego Przymierza, przemieni
to nasze życie. Wielu ludzi, którzy
przyszli do Pana, poszło do kościoła
i zaangażowało się w religię, w wyniku czego
rozwinęli mentalność opartą o uczynki. To
powstrzymuje nas przed przyjmowaniem
od Boga, a także wywołuje wiele poczucia
winy i potępienia. W rezultacie wielu ludzi
nie chodzi w wolności, którą Bóg dla nas
zamierzył.
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W Liście do Rzymian 1:16 Paweł wygłasza
ważne oświadczenie:
Nie wstydzę
Chrystusa.

się

bowiem

ewangelii

Dzisiaj ludzie odnoszą słowo Ewangelia
do wielu różnych rzeczy. Widziałem jak
niektórzy kaznodzieje używają tego słowa
w kontekście krzyczenia na ludzi, potępiania
ich i mówienia, że idą do piekła. To prawda,
że istnieje niebo i piekło, i jeżeli ludzie nie
przyjmą Jezusa, pójdą do piekła – ale to nie
jest Ewangelia.
Słowo Ewangelia było rzadko używane
w czasach Pawła. Dosłownie oznacza ono
Dobrą Nowinę, ale jest czymś więcej. Słowo
Ewangelia odnosi się tutaj do „wiadomości
tak dobrej, że prawie nie do uwierzenia –
radykalnie dobrej wiadomości, która nie
odnosi się do niczego innego, poza tym, co
Jezus przyszedł zrobić dla nas przez Swoją
śmierć i zmartwychwstanie, zabierając
nasze grzechy.
Kiedy Paweł ogłosił, że nie wstydzi się
Ewangelii, sprzeciwiał się religii swoich
czasów, która nie miała w sobie żadnej
Dobrej Nowiny. W rzeczywistości była ona
bardzo opresyjna. Przywódcy religijni liczyli

nawet, ile kroków można zrobić w dzień Szabatu. Oskarżali
Jezusa o łamanie Szabatu, kiedy uzdrawiał ludzi. Ich życie
było pełne praw i rytuałów. Ludziom ciągle powtarzano: „Tu
się mylisz, tam się mylisz, nie możesz zrobić wystarczająco
dużo”. 2 List do Koryntian 3:7-9 nazywa Prawo służbą
potępienia i śmierci.
Dla Pawła stwierdzenie, że nie wstydzi się Dobrej Nowiny –
że Jezus zapłacił za wszystko i że miłość Boża do niego nie jest
oparta na jego osiągnięciach – było radykalne. Paweł napisał
dalej w Liście do Rzymian 1:16:
...ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego,
kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.
W tym wersecie jest jeszcze jedno słowo, które wymaga
wyjaśnienia: zbawienie. Słowo to zostało spłycone w
stosunku do tego, co pierwotnie oznaczało. Słowo zbawienie
jest tłumaczone z greckiego słowa sozo. Tak jak jest ono
używane w Biblii, nie jest ograniczone do przebaczenia
grzechów. Obejmuje to, ale także o wiele więcej. Sozo
dosłownie odnosi się nie tylko do przebaczenia grzechów,
ale również do uzdrowienia twojego ciała; do twojego
dobrobytu; i uwolnienia od szatana, depresji i zniechęcenia
– wszystkie te rzeczy są w nim zawarte. Przykro to mówić,
ale dzisiejszy kościół podzielił zbawienie tak, że oznacza ono
tylko przebaczenie grzechów.
Paweł wyjaśnił, że ten niesamowity dar zbawienia –
przebaczenie, uzdrowienie, dobrobyt, radość i uwolnienie
– nie ma nic wspólnego z naszymi uczynkami, ale opiera się
na naszej wierze w to, co zrobił Jezus. Ciężar zbawienia nie
spoczywa już na naszych plecach.
Kontrastowało to z mentalnością narodu żydowskiego,
która brzmiała: Jeśli ja nie wykonam, Bóg się nie poruszy.
W dzisiejszych czasach większość ludzi nie uważa się za
takich jak Żydzi z czasów Pawła, a jednak wciąż widzimy te
same sposoby myślenia i zachowania.
Dzisiaj przeciętny chrześcijanin wierzy, że Bóg może uczynić
wszystko – może czynić cuda, może uzdrawiać, może
zapewnić finanse – ale nie wie na pewno, że On to zrobi,
ponieważ wierzy, że Boża moc okazywana w jego życiu
zależy od jego dobroci, od tego, czy pościł, modlił się,
studiował Słowo itd. Wątpi w Bożą gotowość, ponieważ we
własnym sercu wie, że nie zrobił wszystkiego poprawnie.
Jeśli to wyraża twoją postawę, to znaczy, że nie rozumiesz
Ewangelii. Ewangelia to wiadomość tak dobra, że prawie
nie do uwierzenia, że nie dostaniesz tego, na co zasługujesz
– dostaniesz to, na co zasłużył Jezus. Wszystko, co musisz
zrobić, to uwierzyć i przyjąć. Musisz wyjść poza swoją samosprawiedliwość i zaufać Bogu.

o Liście do Rzymian, czym chciałbym się podzielić, a co
mogłyby zmienić twoje życie. Mówię ci, zrozumienie
łaski jest aż tak ważne dla wierzących. W tym miesiącu
przygotowałem specjalny pakiet, który dokładnie zapozna cię
z łaską. Zrozumiesz, jak Bóg cię widzi, zostaniesz uwolniony
od wszelkich zniewoleń i będziesz gotowy, by usługiwać łaską
innym! (pakiet dostępny w języku angielskim na awmi.net)
W polskiej ofercie jest dostępna książka "Łaska moc Ewangelii"
- wejdź na stronę awmpolska.com lub zadzwoń na naszą
infolinię pod numer 42 280 78 67.
Kochamy Cię,

List do Rzymian objaśnia
łaskę Pana Jezusa
Chrystusa jednocześnie
żydowskim i pogańskim
wierzącym. On jest
napisany do każdego!
Każdy, kto naprawdę
zrozumie i przyjmie jego
przesłanie, na zawsze
zmieni swoje podejście do
Boga.
Objawienie łaski Boga, zawarte w Liście do Rzymian,
uwalnia wierzących od mentalności czynkowej – która
opiera relację z Bogiem na naszych staraniach – do
zupełnego zaufania i polegania na Panu, Jego dobroci
i łasce.
W zbawieniu chodzi jedynie o wierność Boga – nie
naszą! To objawienie jest podstawą do utrzymywania
bliskiej relacji z Bogiem. Możemy sobie świetnie radzić
przez jakąś chwilę, ale prawda wygląda tak, że wszyscy
zgrzeszyliśmy i zabrakło nam Jego chwały (List do
Rzymian 3:23). Potrzebujemy Zbawiciela! Potrzebujemy
nieustannie pokładać naszą wiarę w dobroć Boga, a nie
w naszą własną. (fragment książki)

awmpolska.com

Nie mam już miejsca, ale jest jeszcze wiele do powiedzenia
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Korzyści płynące z radosnego serca

O Danielu Amstutzu
Daniel jest dyrektorem Charis
Worship oraz The School of
Worship Arts, a także dyrektorem
Szkoły Uzdrowienia w Charis
Bible College Woodland Park. Jest
doświadczonym, ordynowanym
usługującym, autorem tekstów
piosenek, wykonawcą nagrań oraz
autorem nowej książki "The Place
of His Presence". Jego życiową
pasją jest wzbudzenie naszego
pokolenia, aby przyjęło „ducha
i prawdę” oraz aby sztuka była
używana na Bożą chwałę. Daniel
prowadzi kilka zajęć w Charis, w
tym „Szkolenie dla usługujących
modlitwą”, „Uwielbienie Nowego
Przymierza” oraz „Życie w
uwielbieniu”.
Dowiedz się więcej o Charis Bible
College, odwiedzając stronę
www.cbcpolska.com
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Daniel Amstutz
Co to znaczy być radosnym? W zeszłym roku poczułem,
jakby Pan powiedział: „Ucz, jak naprawdę być radosnym,
nie tylko w czasie Świąt Bożego Narodzenia, ale
w każdym czasie”. Zamiast fałszywej wersji, która
próbuje być szczęśliwa, zrozumiemy prawdziwą korzyść
życia z radosnym sercem.

Kocham 1 List Jana 3:20-21 (NKJV). Jest
tam napisane: „Bo jeśli nasze serce nas
potępia, Bóg jest większy niż nasze serce
i wie wszystko. Umiłowani, jeśli nasze
serce nas nie potępia, mamy ufność
wobec Bogu”.

Często mamy obsesję na punkcie idealnego środowiska.
A jednak, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w naszej
kulturze, niektórzy ludzie stali się bezrobotni lub
niektórzy z was mają do czynienia z przyjaciółmi
i członkami rodziny, którzy odeszli. A może dotknął
cię wpływ ekonomiczny. Dużo się dzieje i może to być
dalekie od ideału.

Kiedy masz jakieś sprawy w sercu,
z którymi trzeba się uporać, czy to wróg
próbuje wnieść potępienie do twojego
życia, czy też ty sam wykonujesz dobrą
robotę potępiając samego siebie,
odkrywamy, że Bóg jest większy nawet od
tego.

Księga Przysłów 17:22 mówi: „Wesołe serce działa
dobrze jak lekarstwo, a przygnębiony duch wysusza
kości”. Radosne serce dobrze na nas wpłynie. Kiedy
ktoś ma smutnego ducha, to nie tylko wpływa
na jego wewnętrznego człowieka, ale również na
jego zewnętrznego człowieka. To niesamowite, jak
wewnętrzne sprawy wpływają na nas pod każdym
względem.

Nawet wtedy, gdy okoliczności nie
układają się po naszej myśli, nadal
możemy żyć z sercem, które nie musi
się martwić, ponieważ chodzi o łaskę,
która została nam udzielona przez Ducha
Bożego, który w nas mieszka. Jesteśmy
pojemnikami Bożej obecności!

Spójrzmy teraz na Księgę Przysłów 4:23 (NKJV): „Z całą
pilnością strzeż swego serca, bo z niego wypływają
sprawy życia”. Wszystkie życiowe sprawy wypływają
z serca! Nie możemy więc ignorować tych spraw
i oczekiwać, że doświadczymy obfitego życia. Ale
możemy zająć się tymi sprawami według Ducha i Słowa
Bożego.
Jezus przyszedł, aby przynieść uzdrowienie w każdym
obszarze naszego złamania, czy to psychicznego, czy
emocjonalnego. Twoje serce ma znaczenie dla Boga!
On jest dla ciebie, a nie przeciwko tobie. On poprowadzi
cię do prawdy i pomoże ci zostać przemienionym,
abyś mógł naprawdę doświadczyć Jego woli w każdej
dziedzinie swojego życia.
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Bóg obiecał nam, że możemy żyć
z radosnym sercem i obiecał nam życie w
większej obfitości (List do Hebrajczyków
10:36). Nie musimy dostosowywać się do
depresji, strachu i szaleństwa panujących
w naszej kulturze. Bóg nie przeznaczył nas
do życia w ten sposób.
Kiedy stosujemy Słowo Boże w naszym
życiu, to sprawia, że mamy radosne serce.
Chcę, abyś żył z radosnym sercem, abyś
mógł naprawdę świętować łaskę Bożą
w swoim życiu z wnętrza na zewnątrz.

Uzdrowienie jest dla ciebie!
Czy chcesz przyjąć od Boga to, co najlepsze? Nie czekaj, aby otrzymać
uzdrawiającą moc, którą Jezus zapewnił ci na krzyżu. Dołącz do nas osobiście
na konferencji Healing Is Here 2021 w dniach 10-13 sierpnia i posłuchaj
pełnych mocy nauczycieli, którzy podzielą się zasadami bezpośrednio ze
Słowa Bożego.

Mark Meek uczestniczył w Healing Is Here 2017
i został uzdrowiony z raka prostaty! Mówi: „Bóg
mnie uzdrowił, a ja chcę jeszcze skuteczniej
przekazywać to innym”.

Skorzystaj z tej okazji, aby otrzymać wszystko,
co Bóg ma dla ciebie i żyć w pełni Jego łaski.
Bóg już zadbał o twoje uzdrowienie. Następnym
krokiem jest chodzenie w wierze, by usłyszeć
Słowo Boże i przyjąć prawdę. Healing Is Here
dało tak wielu ludziom szansę, by doświadczyć
prawdy o Bożym uzdrowieniu i wzmocnić
innych, by zrobili to samo. Ta konferencja da
ci możliwość odzyskania tego, co jest twoje
To są ludzie tacy jak ty, którzy doświadczyli wszystkiego, co Bóg zaoferował i wzmocnienia twojej nadziei.
w Swojej ofierze przebłagalnej. Dowiedz się, jak zastosować prawdę Słowa
Bożego w swoim życiu i oczekuj cudów. Deborah Kiezebrink uczestniczyła Aby zarejestrować się na konferencję Healing
w Healing Is Here w 2018 roku, gdzie przyjęła swoje uzdrowienie z Is Here 2021, wejdź na HealingIsHere.org
narkolepsji. Mówi: „To, co podoba mi się w konferencji, to prawdziwi ludzie Konferencja jest tylko w języku angielskim.
dzielący się swoimi prawdziwymi historiami, opowiadający o procesie, Mimo wszystko mamy nadzieję, że zobaczymy
przez który przeszli i pomagający ci rozpoznać, że to nie jest jakaś formuła, Cię na konferencji. To poprzez relację z naszym
kochającym Bogiem możemy przyjmować
to jest relacja z Bogiem i że możesz do tego dojść”.
od Niego. Nie czekaj, uchwyć się prawdy, że
Tak wiele uzdrowień miało miejsce podczas tej corocznej konferencji, uzdrowienie jest dla ciebie!
a my nadal spodziewamy się i przekazujemy dobrą nowinę od naszego
Uzdrowiciela. Roberta Grimes przybyła na naszą konferencję w 2016 roku
i przyjęła uzdrowienie z tocznia! „Musiałam tu być [na konferencji], mimo
że nie do końca wierzyłam w to, że mogę przyjąć uzdrowienie. Przez ten
tydzień zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo Bóg mnie kocha i jak bardzo
chce, abym wyzdrowiała, to rozpaliło we mnie nadzieję i wiarę” - mówi.
Łatwo jest być zniechęconym przez symptomy i okoliczności, które widzimy
w naszym życiu i w życiu tych, których kochamy, ale na tym wydarzeniu
zostaniesz zachęcony przez nauczanie i świadectwa naszych mówców.
Tegoroczni mówcy to: Andrew Wommack, Carlie Terradez, Audrey Mack,
Butch i Juliann Hartman, Daniel Amstutz, Greg Mohr, Barry Bennett, Carrie
Pickett, Johan i Brenda Toet, Jeremy Klaus, Colt Atkins, Cindy Mezas, Michael
i Aster Mullins, Donna Jones i wielu innych.

FACEBOOK Polub nas
www.facebook.com/AndrewWommackPolska
lipiec 2021 • prawda ewangelii
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Od wstydu do mocy
Dzieciorób. Pasożyt. Wstyd. Hańba. Takie etykietki towarzyszyły
Selinie Brown przez lata, aż w końcu sama w nie uwierzyła.
Od momentu adopcji po liczne krzywdzące związki w okresie
nastoletnim, Selina nie miała pojęcia o swojej wartości. Swoją
tożsamość odnalazła w brytyjskich gazetach jako dwudziestoletnia
matka sześciorga dzieci.
Chcąc uciec od rzeczywistości, w której cieszyła się złą sławą, i od
krzywdzącego związku z ojcem swoich dzieci, Selina sięgnęła po
narkotyki i alkohol.
Pewnej nocy to wszystko stało się zbyt trudne do zniesienia. Po
intensywnym piciu Selina pojechała w kierunku mostu z zamiarem
odebrania sobie życia. Po drodze, jadąc pięćdziesiąt mil na godzinę,
rozbiła się o zaparkowany samochód. Selina pamięta, jak po wypadku
wysiadła i pomyślała sobie: „Nie jest dobrze, nawet nie mogę się
zabić”. Po wypadku wyzdrowiała, ale nadal była zdezorientowana
i miała myśli samobójcze.
Nie mając pojęcia, gdzie się zwrócić, Selina spotkała Boga przez
Facebooka, dokładnie tam, gdzie się znajdowała. Kiedy przeglądała
post znajomego, dowiedziała się o darmowej konferencji Łaska
i Wiara, którą prowadził Andrew Wommack.
Nie mając przeszkód finansowych, Selina postanowiła wziąć w niej
udział. „Pojawiłam się na konferencji i nie wiem, czy musiałabym
płacić, gdybym tam była, czy nie. Ale wiem, że sama możliwość pójścia
na tę konferencję, bez zadawania pytań, bez żadnych kryteriów, które
trzeba było spełnić… ta możliwość całkowicie odmieniła moje życie”.
Rzeczy zaczęły nabierać sensu, gdy Selina słuchała, jak Andrew
nauczał o sprawiedliwości. „Mury zaczęły się przede mną rozpadać”,
mówi Selina. Jej legalistyczny sposób myślenia, wyniesiony
z katolickiego wychowania, zniknął, gdy zrozumiała, że nie musi „być
dobra”, by przyjąć Bożą miłość.
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Na koniec nabożeństwa Andrew wezwał tych, którzy jeszcze nie
narodzili się na nowo, by przyszli i zostali ochrzczeni w Duchu
Świętym. „Pamiętam, że w tym momencie usłyszałam, jak Bóg do
mnie przemówił” - mówi Selina. Przez całe życie szukała swojej
tożsamości. Bóg powiedział do niej: „Nie ma znaczenia, do czyjej
rodziny należysz. Teraz należysz do Mnie”.
W jednej chwili Bóg pokazał Selinie, kim jest. Została uwolniona od
nałogu, niepewności, myśli samobójczych i wszystkich etykietek,
które sama sobie wmówiła. Pod koniec konferencji Selina wiedziała,
że musi się ugruntować w swojej nowej tożsamości i zapisała się do
Charis Bible College w miasteczku Walsall.
Bóg zmienił wszystko w ciągu zaledwie kilku krótkich lat. Dzisiaj
Selina, u boku swojego męża Andrew, służy jako asystent
koordynatora misji w Charis Walsall. Brownowie uważają Charis za
klucz, który otworzył ich wolność, a nowe objawienie zainspirowało
ich do założenia Reboot, służby ulicznej specjalizującej się
w docieraniu do wyrzutków i uzależnionych, ze zmieniającą mocą
umysłu odnowionego w Chrystusie.
Selina stała się teraz matką, jakiej jej dzieci zawsze potrzebowały.
Oczywiście, nic z tego nie byłoby możliwe bez naszych przyjaciół
i partnerów. Dzięki Wam, pewna kobieta z Anglii, która miała
skłonności samobójcze, odnalazła swoją tożsamość w Chrystusie
i teraz szerzy przesłanie nadziei w całej Europie.
Obejrzyj inspirujące Spotkanie Seliny z Łaską na naszej głównej
stronie www.awmpolska.com

