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Ketika kebenaran Injil berakar, 
terjadi perubahan. Polandia, 
bangsa dengan agama 
Katoliknya yang kuat, mulai 
melihat perubahan ini melalui 
kantor Andrew Wommack 
Ministries dan kampus Charis 
Bible College di Łódź. “Kami 
percaya gelombang pasang 
akan datang,” kata Lukasz 
Buchnajzer, Direktur AWM dan 
Charis Polandia. “Anda dapat 
merasakannya.”

Lukasz menjelaskan respon yang 
mereka terima dan berkata, 
“Orang-orang menelepon hampir 
setiap hari untuk mengajukan 
pertanyaan. Mereka menonton 
kami di YouTube. Mereka 
menonton siaran Gospel Truth 
dalam bahasa Polandia.” Dalam 
upaya menjangkau dunia, 
salah satu hal yang penting di 
pelayanan ini adalah melalui 
siaran televisi lokal. “Kami dapat 
mengatakan dengan tegas 
bahwa siaran Gospel Truth adalah 
iklan terbaik dari sekolah kami 

dan dari pengajaran Andrew.” 
Karena 90 persen orang Polandia 
menganggap diri mereka 
Katolik, Lukasz menjelaskan, “Ini 
sangat luar biasa. Pengajaran 
ini sungguh bertentangan 
dengan teologi Gereja Katolik. 
Dan mereka datang. Mereka 
mendengarkan. Mereka 
diubahkan oleh Firman Allah, dan 
kami dapat melihatnya.”

Allah telah menyiapkan 
jalannya.

Walaupun terlihat sangat luar 
biasa apa yang Allah lakukan, 
namun membutuhkan waktu 
yang lama untuk sampai ke 
sini. Diawali dengan jatuhnya 
komunisme di Polandia. “Selama 
tahun sembilan puluhan, ketika 
komunisme berakhir di Polandia, 
perbatasan-perbatasan dibuka 
dan pikiran orang-orang juga 
terbuka. Pesan mengenai 
Firman Iman dan Kemakmuran 
datang, dan orang-orang sangat 

INJIL BERAKAR DI POLANDIA
bersemangat. Tetapi pesan-
pesan tersebut tidak berakar; 
mereka tidak memiliki dasar 
yang kuat di dalam Firman 
Tuhan. Mereka hanya mengikuti 
pergerakan... Mereka tidak 
mengalami kuasa Tuhan yang 
sebenarnya. Kebenarannya 
adalah, Anda harus berada dalam 
hubungan dengan Allah, dan 
Andrew sekarang membawa 
keseimbangan melalui apa yang 
telah diajarkan.”

Lukasz dan timnya berada di 
garis depan mengelola pesan 
ini. Sejak peluncuran Charis 
Polandia di tahun 2012, mereka 
telah menerjemahkan materi 
pelajaran Andrew ke dalam 
bahasa Polandia. Penyebaran 
kabar baik menjadi jauh lebih 
mudah karena mereka memiliki 
perusahaan penerbitan. “Kami 
adalah pelopor pesan anugerah 
di Polandia, lebih tepatnya 
keseimbangan antara anugerah 
dan iman.”
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UPCOMING EVENTS: Find out about all 
upcoming events and register at AWMI.net

THE ENCOUNTER: OKC 2021
March 5 – 6  •  Oklahoma City, OK

LEGACY COMMUNITY CHURCH
March 7  •  El Reno, OK

Bergumul dengan pola 
pikir agamawi.

Pekerjaan yang Anda 
wujudkan di Polandia 
bukannya tanpa tantangan. 
“Para pendeta di Polandia 
tidak merekomendasikan 
jemaatnya untuk datang 
ke Charis,” Lukasz berbagi. 
Menguraikan alasannya, ia 
berkata, “Mereka takut dengan 
pengajaran Andrew karena… 
mereka mendengar, ’Pergi dan 
bangkitkan seseorang dari 
kematian.’ Mereka mencoba 
dan tidak berhasil, dan 
kemudian mereka mengira 
Andrew membuat kuasa 
Allah seperti sebuah formula. 
Oleh karena itu para pendeta 
ketakutan.”

Namun Lukasz mengatakan 
orang-orang masih tetap 
datang. Mereka mengenali 
perbedaan antara agama dan 
hubungan dengan Tuhan. 
Meskipun demikian, Lukasz 
menjelaskan bahwa tujuannya 
bukan untuk membawa 
perpecahan. “Kami sebenarnya 
mengajarkan murid kami bahwa 
mereka seharusnya menjadi 

berkat bagi para pendeta, bukan 
penyebab pemberontakan.”

Perubahan datang melalui   
Charis.
Berbicara tentang sekolah, 
Lukasz mengomentari seperti 
apa pendaftaran di tahun 
ketika ada pandemi. “Ini 
berbeda karena COVID. Allah 
sedang mempersiapkan tim 
kami untuk mengantisipasi 
lebih banyak murid… Allah 
bekerja di dalam hati kami 
untuk memiliki hubungan yang 
lebih intim denganNya, karena 
jika tidak, kami tidak akan 
dapat bertumbuh.”

Tidak ada keraguan bahwa 
pertumbuhan akan terjadi. 
Allah berjanji, “demikianlah 
firman-Ku yang keluar dari 
mulut-Ku: ia tidak akan kembali 
kepada-Ku dengan sia-sia, 
tetapi ia akan melaksanakan 
apa yang Kukehendaki, dan 
akan berhasil dalam apa yang 
Kusuruhkan kepadanya.” 
(Yesaya 55:11). Saat ini Polandia 
memiliki persentase kecil 
dari Penginjilan: Karismatik, 
Pantekosta, dan Baptis. Tetapi 
Lukasz berkata, “Kami percaya 

kami akan mengubahnya 
melalui Charis.” Perubahan 
telah dimulai. Polandia siap-
sedia. Dukungan Anda setiap 
bulan menempatkan kami pada 
posisi siap untuk menuai panen 
yang Tuhan kirimkan. Anda 
sudah menjadi berkat!

Partners kami membantu 
mengubah dunia.

Terima kasih kepada World 
Outreach Partners! Anda 
memungkinkan kami 
untuk mengangkat dan 
memperlengkapi orang-orang 
seperti Lukasz agar membawa 
perubahan yang dibutuhkan 
oleh Polandia dan dunia. Jika 
saat ini Anda belum menjadi 
Partner, pertimbangkan untuk 
bergabung dengan kami. Anda 
juga akan membantu kami 
untuk melatih para pemimpin, 
mentransformasi kehidupan, 
dan memberi dampak kepada 
bangsa-bangsa!
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