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Dlaczego Wyznawać Słowo ?  
 

Na początku, Bóg zobaczył ciemność, ale On nie mówił o ciemności. 

On wypowiadał tylko to co, chciał, żeby się stało – „Niech się stanie 

Światło!” (Rdz 1) 

 

Kiedy Bóg stworzył człowieka, On stworzył go, jako żyjącego 
mówiącego ducha takiego jak Bóg (Rdz 2:7). 
 
Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i On zaprojektował 
nas tak, żebyśmy działali i funkcjonowali tak jak On – aby naśladować 
Go jak dziecko naśladuje swojego ojca (Ef 5:1) 
 
 

Tak jak Bóg stworzył cały wszechświat słowami jego ust, tak samo 
stworzył nas, żebyśmy robili to samo. On dał nam Swoje spisane 
Słowo, po to żebyśmy mogli wziąć Jego Słowa i wypowiadać je do 
okoliczności w naszym życiu, a te muszą się zmienić i przystosować do 
tego co Bóg (przez nas) mówi o nich. 
 
 

Słowo „wyznanie” pochodzi od greckiego słowa homologéō, które 

oznacza przyznać, uznać, zgodzić się, dostosować się i powiedzieć to 
samo. 
 

Kiedy wyznajemy Słowo Boże, przyznajemy się, uznajemy, zgadzamy 
się, dostosowujemy się i mówimy to samo, co Bóg mówi o nas samych! 
 

W 4 rozdziale Ewangelii Marka, Jezus mówi nam, że siewca sieje 
Słowo, i ta my jesteśmy siewcami. Aby zobaczyć żniwo w naszym 
życiu, Bóg dał nam do tego Słowo- ziarno. Jeśli potrzebujemy 
uzdrowienia, mamy ziarno Słowo do uzdrowienia. Jeśli potrzebujemy 
zaopatrzenia, mamy ziarno Słowo dla zaopatrzenia. Jeśli potrzebujemy 
pokoju i radości, mamy ziarno Słowo dla pokoju i radości. Siejemy 
Słowo, wypowiadając (wyznając) to Słowo. Kiedy wyznajemy Słowo, 
Słowo-ziarno jest sadzone w ziemi naszych serc. Słowo Boże jest 
niezniszczalnym ziarnem - jeśli będziemy pilnie je podlewać 
(nieustannie je wyznając) i strzec go przed ptakami i cierniami, to 
BĘDZIE rosnąć i przynosić plony. 
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List do Rzymian 10:8,10 mówi, że sprawiedliwość, która jest z wiary, 
mówi: „Słowo jest blisko nas, w naszych ustach i w naszym sercu, to 
jest słowo wiary, które wypowiadamy… bo sercem wierzymy ku 
sprawiedliwości i ustami wyznaje się ku zbawieniu. 
 

„Zbawienie” nie oznacza tylko wiecznego zbawienia; w języku greckim 

„zbawienie” to sōtēría 1 / sṓzō2, i obejmuje dobrobyt, pomyślność, 

uwolnienie, ochronę, uzdrowienie i bezpieczeństwo. 
 

Zatem zgodnie z tym fragmentem Pisma Świętego z Listu do Rzymian 
mamy przy sobie Słowo o wszystkim, czego potrzebujemy do 
pomyślności, dobrobytu, wyzwolenia, zachowania, uzdrowienia i 
bezpieczeństwa - i wierzymy w to i wyznajemy to! Tak właśnie działa 
duch wiary! 
 

Kiedy wyznajemy Słowo Boże, trzymamy się wszystkiego, co zawiera 
pakiet zbawienia! Nasze zbawienie to skończone dzieło! 
 

Pierwszy list Jakuba 22-25 mówi nam, że mamy być wykonawcami 
Słowa, a nie tylko słuchaczami, w przeciwnym razie oszukujemy 
samych siebie. Jakub 2:26 dalej mówi, że wiara bez uczynków 
(odpowiadające im działanie) jest martwa (bezużyteczna, pozbawiona 
mocy). Tak więc jest oczywiste, że ważne jest, aby dowiedzieć się, jak 
być wykonawcą Słowa i jak zastosować odpowiednie działanie do 
naszej wiary! 
 

Drugi list do Koryntian 4:13 mówi nam, jak: „A ponieważ mamy tego 
samego ducha wiary, zgodnie z tym, co jest napisane: „Uwierzyłem i 
dlatego przemówiłem, również my wierzymy i dlatego dalej mówimy.” 
Jeśli wierzymy Słowu, będziemy mówić (wyznawać) Słowo. 
 

Kiedy wyznajemy Słowo, stajemy się wykonawcami Słowa i stosujemy 
odpowiednie działania stosowanie do naszej wiary. Kiedy mówimy 
Słowo, uaktywniamy naszą wiarę i zaczyna ona działać dla nas. 

 
Możesz powiedzieć: „Ale czy obietnice zawarte w Słowie Bożym 
naprawdę są dla mnie? Skąd mam wiedzieć, że mogę ich użyć w mojej 
sytuacji?” 
 

 
1 G4991 Strong 
2 G4982 Strong 
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Drugi list do Koryntian 1:20 mówi, że WSZYSTKIE obietnice Boga w 
Nim (Słowie) są „Tak” i przez Niego (przez Słowo) wypowiadamy 
„Amen”. Jeśli znajdziesz obietnicę w Słowie, Bóg już jej powiedział 
„Tak”. Teraz wystarczy dodać „Amen” lub „Niech tak będzie!” biorąc tę 
obietnicę i zgadzając się z nią poprzez wypowiedzenie jej z własnych 
ust. Powiedz: „To jest moje!” 
 

Słowo Boże w twoich ustach jest tak potężne, jak Słowo Boże w Jego 
ustach! Powiedz, co Bóg mówi o twojej sytuacji i zdecyduj, że powiesz 
TYLKO to, co mówi Bóg - ponieważ Bóg obiecuje, że otrzymasz to, co 
powiesz! (Mk 11:23) 
 
 

Boża Miłość dla Mnie  
 
Niezłomna miłość Pana do mnie nigdy nie ustaje; Jego miłosierdzie dla 
mnie nigdy się nie kończy; odnawia się każdego ranka i wielka jest 
Jego wierność względem mnie. (Lm 3:32) 
 
Pan, mój Bóg, jest pośród mnie, On mocarz, wybawi mnie; raduje się 
ze mnie radością; ucisza mnie swoją miłością; raduje się mną 
śpiewem. (So 3:17) 
 
PAN, mój Bóg, pośród mnie jest potężny; On mnie zbawia i raduje się 
wielce nade mną; uspokaja mnie swoją miłością; raduje się nade mną 
śpiewem 
 

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, z powodu wielkiej miłości, jaką mnie 
kocha, nawet gdy umarłem w swoich występkach, ożywił mnie razem z 
Chrystusem i dzięki łasce zostałem zbawiony przez wiarę. 
(Ef 2:4) 
 

Pan, mój Bóg, jest Bogiem; Jest Bogiem wiernym, który dotrzymuje ze 
mną przymierza i niezłomnej miłości do tysiąca pokoleń. (Pwt 7: 9) 
 

Uznaje i wierzę w miłość, którą Bóg ma do mnie. Bóg jest miłością, 

trwam w Jego miłości, a Bóg trwa we mnie. (1J 4:16) 
 

Kto oddzieli mnie od miłości Chrystusa? Czy ucisk, czy utrapienie, czy 
prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy 
miecz?  
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Nie, we wszystkich tych rzeczach jestem więcej niż zwycięzcą dzięki 
Temu, który mnie kocha. Jestem bowiem w pełni przekonany, że ani 
śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani rzeczy obecne, ani 
przyszłe, ani moce, ani żadna wysokość, ani głębokość, ani nic innego 
w całym stworzeniu nie zdoła mnie oddzielić od miłości Boga w 
Chrystusie Jezusie, moim Panu. (Rz 8: 35-39) 
 

Chociaż góry mogą się przesunąć i pagórki zmienić swe miejsce, to 
miłosierdzie Boga do mnie nie osłabnie, ani przymierze pokoju zawarte 
ze mną, nie zmieni się. (Iż 54:10)3 
 

Bóg tak mnie kocha, że dał za mnie swego jedynego Syna, a ponieważ 
wierzę w Niego, nie zginę, ale będę miał życie wieczne. Bóg nie posłał 
po mnie swego syna, aby mnie potępić, ale po to, abym był i został 
zbawiony. (J 3:16-17) 

 
3 Tłumaczenie Biblia Pierwszego Kościoła, Vocatio 2017 
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Boża Łaska Dla Mnie 
 
 

Otrzymałem bogactwo łaski i dar sprawiedliwość. Króluję w życiu przez 
Jezusa Chrystusa! (Rz 5,17) 
 
Łaska i pokój są dla mnie pomnożone dzięki mojej znajomości Boga i 
Jezusa (Słowa). Jego boska moc dała mi wszystko, czego potrzebuję, 
co dotyczy życia i pobożności, a to przychodzi dzięki mojemu poznaniu 
Go (i Jego Słowa), który powołał mnie do chwały i dobroci. Dzięki 
swojej łasce dał mi te wielkie i cenne obietnice, a przez nie jestem 
uczestnikiem Jego boskiej natury i unikam zepsucia, które jest na 
świecie z powodu żądzy. (2P 1: 2-4) 
 

Jestem wykonawcą słowa, a nie tylko słuchaczem, nie oszukuję siebie. 
Patrzę na doskonałe prawo wolności i kontynuuję w nim. Nie jestem 
zapominalskim słuchaczem, ale wykonuję pracę i jestem błogosławiony 
we wszystkim, co robię. (Jk 1: 22-25) 
 

Żyję życiem godnym Pana. Pod każdym względem zadowalam Go. 
Owocuję każdą dobrą pracą, wzrastam w poznaniu Boga. Jestem 
wzmocniony całą mocą zgodnie z Jego chwalebną mocą. Mam 
wytrzymałość i cierpliwość. Z radością dziękuję Ojcu, który przygotował 
mnie do udziału w dziedzictwie królestwa świętych w świetle. Zostałem 
wyrwany z królestwa ciemności i przeniesiony do królestwa Syna 
Bożego, w którym mam odkupienie i przebaczenie. (Kol 1:10-13) 
 
Mam wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez Niebiosa: Jezusa 
Chrystusa. Dlatego mocno trzymam się tej nadziei, którą wyznaję. 
Mam wielkiego arcykapłana, który potrafi współczuć moim słabościom i 
był kuszony na wszelkie sposoby i podobnie doświadczył wszystkiego 
z wyjątkiem grzechu. Dlatego z ufnością zbliżam się do tronu łaski i 
otrzymuję miłosierdzie i łaskę, aby pomóc mi w potrzebie.  
(Hbr 4,14-16) 
 
Mój stary człowiek został pogrzebany wraz z Jezusem przez chrzest 
zanurzający w śmierć i tak jak Chrystus powstał z martwych dzięki 
chwalebnej mocy Ojca, tak i ja żyję nowym życiem. Nie jestem już 
niewolnikiem grzechu, ale niewolnikiem sprawiedliwości. Grzech nade 
mną nie panuje; Nie jestem pod prawem, ale pod łaską. (Rz 6: 4-14) 
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Boskie Zdrowie / Uzdrowienie 
 

Zostałem wykupiony z przekleństwa Prawa, które obejmuje choroby i 
słabości. Chodzę w boskim zdrowiu, ponieważ Jezus na pewno wziął 
każdą słabość i nosił każdą chorobę; kara za mój pokój spadła na 
Niego i Jego ranami zostałem i jestem uzdrowiony. (Ga 3:13; Iz 53:5) 
 

Jezus polecił mi przemówić do góry: Dlatego mówię do was: chorobo, 

słabość, niesprawność i ból i rozkazuję, abyście zostali wyrwani z 

korzeniami i wrzuceni do morza! Nie macie miejsca w moim ciele. Moje 

ciało funkcjonuje w doskonałości, do której stworzył je Bóg. Jestem 

doskonały, kompletny i niczego mi nie brakuje w imieniu Jezusa!  

(Mk 11:23, Jk 1:4) 
 
Otrzymałem autorytet do stąpania po wężach i skorpionach, nad całą 
wszelką mocą wroga i nic - żadna choroba, słabość, 
niepełnosprawność czy ból - w żaden sposób nie szkodzi mi i nie 
skrzywdzi mnie. (Łk 10:19) 
 

Pan posłał Swoje Słowo i uzdrowił mnie; uratował mnie od całkowitej 
zagłady. Dlatego jestem uwolniony od zguby. Pan przywrócił mi 
zdrowie i uzdrowił mnie ze wszystkich moich ran. Oświadczam, że żyję 
i nie umrę, głoszę dzieła Pana. Jezus niósł moje grzechy w swoim ciele 
na drzewie, abym mógł umrzeć dla grzechu i żyć dla sprawiedliwości, a 
przez Jego rany jestem uzdrowiony.  
(1 P 2:24, Ps 118: 17, Jr 30:17, Ps 107: 20) 
 

Błogosławi dusza moja Pana, nie zapominam o wszystkich Jego 

nagrodach; bo On przebaczył wszystkie moje nieprawości I wyleczył 

wszystkie moje choroby. (Ps 103,3) 
 

Zwracam uwagę na Słowo Boże, kieruję swoje uszy na Jego 
wypowiedzi. Nie pozwalam im odejść od moich oczu; Trzymam je w 
głębi serca. Albowiem Jego słowa są dla mnie życiem, bo je znalazłem 
i są zdrowiem i pokarmem dla całego mego ciała. (Prz 4: 20-23) 
 

Żyje we mnie ten sam Duch, który wskrzesił Jezusa z martwych. Ten, 
który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywił moje śmiertelne ciało 
przez swojego Ducha, który żyje we mnie. (Rz 8:11) 
 

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć, ale Jezus 

przyszedł, abym miał życie; dlatego mam życie w obfitości, w pełni, aż 
się przepełni. (J 10:10) 
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Finanse 
 

Zostałem wykupiony z przekleństwa Prawa; co oznacza, że zostałem 
wykupiony z biedy, braku i niedostatku. Chodzę w błogosławieństwie 
Pana. Błogosławieństwo Pana czyni mnie bogatym i nie przynosi sercu 
zmartwień. (Ga 3:13, Prz 10:22) 
 

Jestem błogosławiony, bo żyję w bojaźni Pana; Bardzo mi się podoba 
Jego Słowo. Zamożność i bogactwa są w moim domu. Zjadam owoc 

mojej pracy; błogosławieństwa i pomyślność są moje.  

(Ps 112:1,3; Ps 128:2) 
 

Pan jest ze mną i wszystko, co czynię rękami zapewnia mi 

pomyślność. Przestrzegam Słowa i dobrze mi się powodzi; Ufam Panu 

i jestem błogosławiony. (Rdz 39:23, Prz 16:20) 
 

Jestem mężczyzną / kobietą, która żyje w bojaźni Pana; On kieruje 
mnie na wybraną dla mnie ścieżkę. Spędzam dni w dobrobycie, a lata 
na przyjemnościach; moi potomkowie odziedziczą ziemię. Zostawiam 
spadek dla dzieci moich dzieci. Majątek grzesznika zostaje złożony w 
moje ręce, ponieważ jestem sprawiedliwy. (Ps 23:13, Prz 13:22) 
 
Chodzę i żyję na stałe przed Panem i jestem sprawiedliwy. Pan zawarł 
ze mną przymierze i jestem niezwykle owocny. Ustanowił ze mną 
przymierze; Mam dobrobyt w kraju, w którym jestem obcy. (Rdz 17) 
 

Mój Bóg obficie obdarzył mnie wszelką łaską, tak że we wszystkim i w 
każdym czasie mam wszystko, czego potrzebuję; Mam pod dostatkiem 

każdej dobrej pracy. (2 Kor 9:8) 
 

Mój Bóg zaspokoił w Chrystusie Jezusie wszystkie moje potrzeby 

według swego bogactwa w chwale. (Flp 4:19) 
 

Nie pozwalam, by Słowo Boże odstępowało z moich ust; Rozważam je 
dzień i noc; Osiągam dobrobyt i odnoszę sukcesy. (Joz 1: 8) 
 

Zawsze zwiększam i nigdy nie zmniejszam. Podejmuję mądre decyzje 
dotyczące moich finansów, kierowane przez Ducha Świętego. Duch 

Święty prowadzi mnie do całej prawdy dotyczącej moich finansów. 

(J16:13) 
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Przychylność i Wzrost 
 
Ja jestem głową, a nie ogonem; Jestem tylko powyżej, a nie poniżej. 
Jestem mężczyzną / kobietą, która wyróżnia się w swojej pracy; Stoję 
przed królami, nie stoję przed niezrozumiałymi lub nieznanymi ludźmi 
(Pwt 28:13, Prz 22:29). 
 
Przychylność Boża spoczywa na mnie, mam przychylność u ludzi i u 

Boga; Pan utwierdza dzieło moich rąk (Prz 3: 4, Ps 90:17). 
 

Pan przygotował przede mną stół w obecności moich wrogów. 
Namaścił mi głowę olejem i mój kielich się przelewa. Z pewnością 
dobroć i miłosierdzie towarzyszą mi przez wszystkie dni mojego życia. 
Mieszkam w domu mego Boga na zawsze. (Ps 23:5) 
 
Jestem błogosławiony, ponieważ jestem sprawiedliwy; Przychylność 
Boża otacza mnie jak tarcza. Pan jest moim słońcem i tarczą; Obdarza 
łaską i honorem. Nie odmawia mi się niczego dobrego, ponieważ 
jestem sprawiedliwy. (Ps 5:12, Ps 84:10) 
 

Pan mnie pobłogosławił; moje terytorium poszerza się i rozrasta, 
ponieważ Jego ręka jest ze mną. On zachowuje mnie od złego; 
skończyło się moje cierpienie. Nie gardzę małymi początkami, bo 
chociaż są małe, niezliczone będzie to, co będzie na końcu. (1Kr 4:10, 
Za 4:10, Hi 8:7) 
 

Pan dał mi bogactwa i bogactwo oraz możliwość korzystania z nich. 
Otrzymuję dziedzictwo i cieszę się z mojej pracy, ponieważ jest to dar 
Boży. Nie myślę zbytnio o dniach mego życia, bo Pan zajmuje mnie 
radością mojego serca. (Koh 5:19-20) 
 

Dziękuję i chwalę Boga, ponieważ On zawsze sprawia, że triumfuję i 

przeze mnie rozprzestrzenia wszędzie woń poznania Go. (2 Kor 2:14) 
 

Mam ziemię, na którą nie pracowałem, i miasta, i domy, których nie 
zbudowałem, wypełnione dobrami, których nie napełniłem, a jednak w 
nich mieszkam. Jem z gajów oliwnych i winnic, których nie zasadziłem; 
Piję ze studni, których nie wykopałem. (Pwt 6:10-11) 
 
 
 

 



11 
 

Kierunek 
 
Z całego serca ufam Panu, nie opieram się na własnym zrozumieniu. 
Uznaję Go na wszystkich moich drogach, a On kieruje moimi 
ścieżkami. (Prz 3:5-6) 
 
Pan mnie poucza i uczy wprowadzając na drogę, którą mam iść; 
Doradza mi i czuwa nad mną. (Ps 32: 8) 
 

Niezależnie od tego, czy zwracam się w prawo, czy w lewo, moje uszy 

słyszą za mną głos Pana, który mówi: „To jest ta droga, idź nią”.  

(Iz 30:21) 
 

Plany, które Pan ma dla mnie, mają na celu zapewnienie mi 

pomyślności, a nie wyrządzenie mi krzywdy, to plany, aby dać mi 

nadzieję i przyszłość. (Jr 29:11) 
 

Pan udoskonalił wszystko, co mnie dotyczy. Jestem napełniony wiedzą 

poznania Jego woli względem mnie. (Ps 138: 8, Kol 1:9) 

 

Chwalę Pana, a On mi doradza. Moje serce poucza mnie nawet w 

nocy. (Psalm 16:7) 
 

Wzywam Pana, a On mi odpowiada; Pokazuje mi rzeczy wielkie i 

potężne, których nie znałem; Oznajmia mi to, co ma nadejść. (Jer 33:3) 
 

Pan, mój Bóg, uczy mnie tego, co jest pożyteczne i którą drogą mam 

iść. Pan kieruje moimi krokami i upodobał sobie moją drogę. (Iz 48:17, 
Ps 37:23) 
 

Pan zawsze mnie prowadzi; Zaspokoił moje potrzeby. W czasie suszy 

wzmacnia moje ciało. Jestem jak dobrze nawodniony ogród; jak źródło, 
którego wody nigdy nie ustają. (Iz 58:11) 

 
Nie jestem dostosowany do myślenia tego świata; Jestem 

przemieniony dzięki odnowieniu mojego umysłu. Udowadniam, jaka 

jest ta dobra, przyjemna i doskonała wola Boża względem mnie. (Rz 
12,2) 
 

Jestem sprawiedliwy, dlatego moja ścieżka jest jak pierwszy blask 

świtu, jaśniejszy i jaśniejszy, aż do pełnego światła dnia. (Prz 4:18) 
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Mądrość 
 
Chodzę w boskiej mądrości. Mam umysł Chrystusowy i mądrość 
Chrystusa. Rozumiem wszystko i postępuję mądrze we wszystkich 

sprawach mojego życia. (1 Kor 2:16; Joz 1: 8) 
 

Duch Pański trwa we mnie. Mam mądrość i rozumienie, radę i moc, 

wiedzę i pobożność; mam upodobanie w bojaźni Pańskiej. (Iz 11: 2,3) 
 

Kocham mądrość i własną duszę. Cenię zrozumienie i dobrze mi się 
powodzi. Pan dał mi mądrość, a swoimi ustami dał mi wiedzę i 

zrozumienie. (Prz 19: 8) 
 

Jeśli brakuje mi mądrości, proszę Boga, który mnie ją obdarza 

szczodrze i bez wyrzutów. Proszę z wiarą bez wątpienia. (Jk 1:5,6) 
 

Jestem sprawiedliwy; moje usta mówią mądrość, a mój język mówi to, 

co sprawiedliwe; moje serce daje zrozumienie. (Ps 49:3) 
 

Jestem pokrzepiony sercem i zjednoczony w miłości. Mam całe 
bogactwo pełni zrozumienia i znam tajemnicę Boga, w którym są ukryte 

wszystkie skarby mądrości. (Kol 2: 2-3) 
 

Duch prawdy żyje we mnie i prowadzi mnie do całej prawdy i 
wszystkiego mnie uczy; Oznajmia mi to, co ma nadejść. (J 16:13) 
 

Trwam w Słowie i naprawdę jestem Jego uczniem. Znam prawdę, a 

prawda mnie wyzwala. (J 8:31) 
 

Duch Pański przemawia przeze mnie; Jego słowo jest na moim języku. 

Mówię z mądrością, a na mym języku jest wierne pouczenie. (2 Sam 
23: 2, Prz 31:26) 
 

Mam ducha mądrości i zrozumienia w poznaniu Boga. Oczy mego 
zrozumienia są oświecone; Znam nadzieję mojego powołania, 
chwalebne bogactwo mego dziedzictwa w świętych i Jego 
nieporównywalnie wielką moc względem mnie, ponieważ jestem 
wierzący. (Ef 1: 17-19) 
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Pokój I Wolność od Lęku 
 

Nie mam ducha strachu; Mam moc, miłość i trzeźwy umysł. Nie chodzę 
w strachu; Chodzę w wierze. Jestem sprawiedliwy i żyję wiarą. (2 Tm 

1: 7, Rz 1:17) 
 

Pan jest moim światłem i zbawieniem; kogo powinienem się bać? Pan 

jest twierdzą mojego życia; kogo mam się bać? (Psalm 27:1) 
 

Wszystkie swoje troski przerzucam na Pana, bo On troszczy się o mnie 

i nigdy nie pozwoli, abym się zachwiał. (Ps 55:22) 
 

Nie martwię się o nic, ale we wszystkim poprzez modlitwę i prośby oraz 
dziękczynienie przekazuję Panu moje prośby. A pokój Boży, który 
przewyższa zrozumienie, strzeże mojego serca i umysłu w Chrystusie 
Jezusie. Jestem w doskonałym pokoju; Skupiam mój umysł na Panu. 
(Flp 4: 6, Iz 26: 3) 
 

Pan dał mi pokój i Jego pokój zostawił ze mną; Dał mi nie tak, jak daje 
mi świat. Nie pozwalam swemu sercu się troszczyć i nie boję się. 
Powiedział mi to, abym miał w Nim pokój. Na świecie mogę mieć 
kłopoty i ucisk, ale mam odwagę, ponieważ On już zwyciężył świat. 
(Jana 14:27,16:33) 
 

Mam wielki pokój, ponieważ kocham prawo Pana; nic nie może 

sprawić, że się potknę. (Psalm 119: 165) 
 

Doskonała Miłość Boga jest we mnie; dlatego nie boję się, bo w miłości 

nie ma strachu. Jego doskonała miłość usuwa strach. (1 J 4: 17,18) 
 

Bóg nadziei napełnia mnie wszelką radością i pokojem, kiedy Mu ufam. 

Dzięki mocy Ducha Świętego obfituję i jestem przepełniony nadzieją. 
(Rz 15:13) 
 

Porzuciłem wszelką fantazję i każdą myśl, która próbuje się wznieść 

przeciwko mojemu poznaniu Bogu. Poddaje te myśli w niewolę i 
sprawiam, że są posłuszne Słowu Bożemu. (2 Kor 10: 5) 
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Wolność od Depresji 
 

Cokolwiek jest prawdziwe, dostojne, sprawiedliwe, cokolwiek święte, 

piękną, cokolwiek chwalebne, cnotliwe i godne pochwały, myślę o tych 

rzeczach. (Flp 4: 8) 
 

Pan jest tarczą wokół mnie; On jest moją chwałą i tym, który podnosi 
moją głowę. Duszo, nie będziesz przygnębiona ani zaniepokojona; W 

Bogu pokładam nadzieję, wychwalam Go, bo On jest moim 

Zbawicielem. (Ps 3:3, 42:11) 
 

Całą swoją troskę przerzucam na Pana, bo On się o mnie troszczy. 

Jestem sprawiedliwy; Pan nigdy nie pozwala mi być poruszonym. Nie 
pozwolę, aby moje serce było zatroskane; Wierzę w Boga (1 P 5: 6-7, J 

14:1) 
 

Moja dusza odpoczywa tylko w Bogu; moje zbawienie pochodzi od 
Niego. Tylko On jest moją skałą i moim zbawieniem, On jest moją 

fortecą i nigdy się nie zachwieje. (Ps 62:1) 
 

Trwam przy Panu, a moja siła zostaje odnowiona. Unoszę się na 
skrzydłach jak orzeł, biegnę i nie męczę się, chodzę i nie mdleję.  

(Iz 40:31) 
 

Jezus wziął cały mój smutek i niósł wszystkie moje boleści. Dlatego nie 
muszę ich nosić. On uzdrowił złamanych na sercu i opatrzył ich rany, 
dlatego moje serce i wszystko, co mnie zraniło, jest teraz uzdrowione w 
imieniu Jezusa. (Iz 53: 4, Ps 147: 3) 
 

Cokolwiek zasiałem we łzach, zbieram w pieśniach radości! (Ps126:5) 
 

Radość Pana jest moją siłą; Jestem mocny w Panu i w sile Jego mocy. 

(Neh 8:10, Ef 6:10) 
 

Bóg nadziei napełnia mnie wszelką radością i pokojem, gdy Mu ufam. 
Moc Ducha Świętego przepełnia mnie radością i nadzieją. (Rz 15:13) 
 

Moje usta są wypełnione śmiechem i okrzykami radości, bo mówi się 
między narodami: „Wielkie rzeczy uczynił im Pan!” Panie, dokonałeś 
dla mnie wielkich rzeczy i jestem pełen radości. (Ps 126: 2) 
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Ochrona 
 

Żadna broń przeciwko mnie sporządzona nie będzie skuteczna, a 
każdy osądzający język, który wystąpi przeciwko mnie, potępiam. (Iz 

54:17) 
 

Na mojej drodze jest życie i nie ma śmierci; moje życie zostało 

odkupione od zniszczenia. Ci, którzy chcieli mnie skrzywdzić, zostali 

zawstydzeni i zmieszani. (Ps 103:4, Prz 12:28, Ps 71:24) 
 

Mieszkam pod opieką Najwyższego, mówię o Panu, że Jest moją 
ucieczką i twierdzą i ufam Jemu. Zaprawdę, On wybawił mnie z sideł 
myśliwego i od zgubnej zarazy. Okrył mnie swoimi piórami, a ja 
znajduję schronienie pod Jego skrzydłami. Nie boję się strachu w nocy 
ani strzały lecącej w dzień, ani zarazy, która przychodzi w ciemności, 
ani zniszczenia, które pustoszy w południe. Tysiąc może bowiem paść 
u mojego boku i dziesięć tysięcy po mojej prawicy, ale nie zbliży się do 
mnie; tylko oczami będę patrzeć i oglądać zniszczenie niegodziwców. 
Ponieważ uczyniłem Pana moją ucieczką, nie spotka mnie żadne zło 
ani żadna plaga nie zbliża się do mego mieszkania. Pan dał rozkaz 
swoim aniołom i strzegą mnie na wszystkich moich drogach. Wzywam 
Pana, a On mi odpowiada. On jest ze mną w kłopotach; On mnie 
wyzwolił i wywyższył; długim życiem jestem zadowolony i zobaczyłem 
moje zbawienie od Pana. (Ps 91) 
 

W dniu utrapienia jestem bezpieczny w mieszkaniu Pana; Ukrywa mnie 
w schronieniu swojego namiotu i stawia wysoko na skale. Nie dosięgną 
mnie chociażby potężne wody; bo Pan jest moją ucieczką i mocą; Jest 
moją obecną pomocą w trudnych chwilach. (Ps 27: 5) 
 

Aniołowie Pańscy otaczają mnie obozem i wszystko, co do mnie 
należy, i wybawiają mnie od wszelkiego zła. Noszą mnie na rękach, 
abym nie uderzył stopą o kamień. (Ps 34:7, 91:12) 
 

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć, ale Jezus 

przyszedł, abym mógł mieć i cieszyć się życiem - w obfitości, w pełni, 
aż się przepełni. (J 10:10) 

 

 
 

 
 



16 
 

Chodzenie w Miłości 
 

Odrzuciłem z ust całą złość, gniew, złośliwość, bluźnierstwo i plugawy 
język. Nie okłamuję innych, ponieważ zrzuciłem starego człowieka i 
włożyłem nowego, który odnawia wiedzę na podobieństwo Tego, który 
mnie stworzył. Jestem wybranym Boga, świętym i umiłowanym. 
Okazuję czułe miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność i wielkoduszną 
cierpliwość. Znoszę innych i wybaczam innym. Jeśli mam żal do kogoś 
wybaczam mu, tak jak Chrystus mi przebaczył. Ponad wszystko 
stawiam na miłość, która jest spójnią doskonałości. Pozwalam pokojowi 
Bożemu panować w moim sercu i jestem wdzięczny. Pozwoliłem, aby 
słowo Chrystusa zamieszkało we mnie obficie z całą mądrością.  
(Kol 3: 12-17) 
 

Jestem nieskory do gniewu, skory do słuchania i nieskory do mówienia. 
Jestem powolny w obrażaniu się i szybko wybaczam. Żyję w harmonii z 
moimi braćmi. Jestem sympatyczny; Kocham jak brat.  
Jestem współczujący i pokorny. (Jk 1:19, Rz 12:16) 
 

Kocham innych z głębi serca; Wszystkim okazuję należyty szacunek, 

Żyję w bojaźni Boga i czczę króla. Kocham nie tylko słowem i językiem, 

ale także czynem i prawdą. (1 P 2:17, 1 J 3:18) 
 

Jestem naśladowcą Boga, tak jak umiłowane dziecko. Żyję życiem 

miłości, tak jak Chrystus umiłował mnie i siebie wydał za mnie jako 

ofiarę i dar w miłej wonności dla Boga. (Ef 5:1) 
 

Pozwalam, by słowa moich ust i rozmyślanie serca były dla Ciebie 

przyjemne, mój Panie, moja siło, mój Odkupicielu. (Ps 19:14) 
 

Kiedy stoję i się modlę, wybaczam, jeśli mam coś przeciwko 

komukolwiek. Kocham moich braci i jestem w świetle; nie ma we mnie 

nic, co spowoduje moje potknięcie. (Mk 11:25, Ps 119:165) 
 

Miłość Boża wylewa się z mojego serca przez Ducha Świętego. 
Chodzę w miłości i jestem błogosławieństwem dla każdego, kogo 
spotykam. Zawsze myślę i mówię o ludziach jak najlepiej. Chodzę w 
przebaczeniu względem wszystkich. (Rz 5:5) 
 

Kocham Pana całym sercem, duszą, umysłem i siłą. Kocham mojego 
bliźniego, tak jak kocham siebie. Widzę ludzi tak, jak Jezus ich widzi - 
oczami łaski. Mogę to zrobić, ponieważ mogę wszystko w Chrystusie, 
który mnie umacnia. (Mk 12:20, Flp 4:13) 
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Strzegąc Moich Ust 
 

Życie i śmierć są w mocy mojego języka. Kocham życie i jem owoce 
życia; Wypowiadam tylko słowa, które przynoszą życie dla mnie i 

moich okoliczności. (Prz 18:21) 
 

Czuwam nad swoimi ustami i językiem i wypowiadam tylko słowa, które 

słyszałbym od Ojca Niebieskiego. (J 14:10) 
 

Słowa moich ust i rozmyślanie mego serca są miłe dla Ciebie, mój 

Panie, moja siło, mój Odkupicielu. (Ps 19:14) 
 

Moje usta mówią prawdę; niegodziwość jest obrzydliwością dla moich 
warg. Wszystkie słowa moich ust są prawe; żadne z nich nie są 

fałszywe ani przewrotne. (Prz 8:7,8) 
 

Ustawiłem straż na ustach; Czuwam nad drzwiami moich warg. Moje 
usta nie prowadzą mnie do grzechu; moje słowa są łaskawe. 

(Ps 141: 3, Koh 5: 6) 
 
Strzegę moich dróg, aby nie zgrzeszyć językiem. Nałożę na usta 

wędzidło, dopóki niegodziwi są przede mną. (Psalm 39:1) 
 

Moje usta są źródłem życia. Moje usta wydają mądrość, one wiedzą, 
co jest stosowne, wychwalają wiedzę i są wnikliwe. Moje usta 
przemawiają jak wyrocznia, a moje wargi nie zdradzają 
sprawiedliwości. (Prz 10:11, 16:10) 
 

Strzegę języka od złego, a wargi od kłamliwej mowy. Strzegę ust i 

języka i chronię się przed nieszczęściem. (Ps 34:14, Prz 21:23) 
 

Mój chód jest nienaganny; Robię to, co sprawiedliwe. Mówię prawdę z 
mojego serca i nie mam oszczerstw na języku. Nie wyrządzam 
sąsiadowi krzywdy; Nie rzucam oszczerstw na mojego bliźniego. 
Dotrzymuję słowa, nawet gdy boli; Wykonuje to i nigdy się nie 
zachwieje. (Psalm 15:2,4) 
 

Duch Pana przemawia przeze mnie, Jego Słowo jest na moim języku. 

(2 Sam 23:2) 
 

Mogę strzec moich ust, bo wszystko mogę w Chrystusie, który mnie 

umacnia. (Flp 4:13) 



18 
 

Mój Autorytet 
 

Zostałem stworzony na obraz Boga i dostałem władzę nad całą ziemią. 
Dlatego przejmuję władzę nad ziemią i podporządkowuję ją. (Rdz 1:28) 
 

Otrzymałem autorytet do deptania węży i skorpionów oraz nad całą 
mocą wroga i nic w żaden sposób nie zaszkodzi mnie, mojej rodzinie 

ani czemukolwiek, co do mnie należy. (Łk 10:19) 
 

Otrzymałem klucze do Królestwa Niebieskiego; cokolwiek związuje na 
ziemi, jest już związane w niebie, a cokolwiek rozwiązuje na ziemi, 

zostało już rozwiązane w niebie. (Mt 16:19) 
 

Bóg wskrzesił mnie i posadził po swojej prawej ręce w niebiańskich 
miejscach wraz z Chrystusem Jezusem, wysoko ponad wszelką 
zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem oraz wszelkim 
imieniem, wymienianym nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym, i 
wszystko zostało poddane pod moje stopy, ponieważ jestem ciałem 
Chrystusa i współdziedzicem z Jezusem. (Ef 1: 20–22) 
 

Otrzymałem imię, które jest ponad wszelkim imieniem - imię Jezus – 
aby w imieniu Jezusa zgięło się każde kolano, tych w niebie i tych na 
ziemi, i tych pod ziemią i aby każdy język otwarcie wyznał, że Jezus 
Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. (Flp 2: 9) 
 

Jestem zwycięzcą; Jestem więcej niż zwycięzcą przez Tego, który 
mnie kocha. Zwyciężyłem krwią Baranka i słowem mego świadectwa. 

(Rz 8:37, Obj 12:11) 
 

Jestem mocny w Panu i w sile Jego mocy. Zakładam całą zbroję Boga i 
jestem w stanie przeciwstawić się podstępom diabła. Uznaję bowiem, 
że moja walka nie toczy się z ciałem i krwią, ale przeciw nadziemskim 
zwierzchnościom i mocom, i władcom ciemności tego wieku oraz 
przeciw duchowym siłom zła w okręgach niebieskich. Dlatego biorę 
całą zbroję Boga i jestem w stanie stawić opór w dniu złym, a 
zrobiwszy wszystko, by się ostać, staję. (Ef 6: 10-13) 
Żyje we mnie ten sam duch, który wskrzesił Chrystusa Jezusa z 
martwych. Dzieła, które czynił Jezus, ja też czynię, i dzieła większe niż 
te, ja czynię, ponieważ On poszedł do Ojca i mam moc Ducha 
Świętego. (Rz 8,11; J 14:12)  
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Wolność Od Winy I Wstydu 
 
 

Nieustraszenie, pewnie i odważnie zbliżam się do tronu łaski i wiem, że 
mam miłosierdzie i łaskę, aby pomóc mi w potrzebie. (Hbr 4,16) 
 

Dlatego teraz nie ma dla mnie potępienia, ponieważ jestem w 
Chrystusie Jezusie. Nie chodzę według ciała, ale według Ducha. Nie 
chodzę ze wstydem ani potępieniem, ale postępuję według Ducha. 
(Rz 8:1) 
 

Mój Ojciec Niebieski postrzega mnie jako sprawiedliwego i 
doskonałego, bez skazy i skazy. Jak jest odległy wschód od zachodu, 
tak daleko zostały mi odsunięte moje występki. (Ef 5:23; Ps 103: 12) 
 

Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby potępił świat, ale aby go 
zbawić. Bóg mnie nie potępia, więc nie potępiam siebie. Jestem 
zbawiony laską przez wiarę i to jest mój darmowy dar! (J 3:17, Ef 2: 8) 
 

Słowo Boże mówi, że każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie 
zawstydzony. Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa; dlatego się nie 
wstydzę. Słyszę Słowo i wierzę w Ojca, który posłał Jezusa swego 
Syna. Mam życie wieczne. Jestem wolny od wstydu i potępienia. 
Przeszedłem ze śmierci do życia. (Rz 10:11; 1J 3:14) 
 
Pan jest miłosierny dla mojej nieprawości, mojego grzechu i 
nieprawości więcej już nie pamięta. On zmył moje występki ze względu 
na swoje imię. Nie pamięta moich grzechów – przeszłych, 
teraźniejszych ani przyszłych. (Hbr 8,12) 
 

Rozpoznaję każdą myśl, która przynosi wstyd, poczucie winy lub 
potępienie i odrzucam ją w imieniu Jezusa. Wiem, kim jestem w 
Chrystusie Jezusie i mam nadzieję na moje powołanie. Moja 
sprawiedliwość pochodzi od Pana. Odmawiam poddawania się myślom 
lub uczuciom wstydu lub potępienia w imieniu Jezusa. (2 Kor 10:5; Ef 
1:18) 
 

Jestem w Chrystusie i dlatego jestem nowym stworzeniem; stare 

rzeczy przeminęły, a oto wszystko stało się nowe! (2 Kor 5:17) 
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Wytrwałość i cierpliwość 
 
Jestem silny i nabieram otuchy, kiedy pokładam nadzieję w Panu. Pan 
walczy za mnie; Muszę tylko być spokojny. Większy jest Ten, który jest 

we mnie, niż ten, który jest na świecie. (Ps 31:24, Wj 4:14, 1 J 4:4) 
 

Niezachwianie trzymam się obietnicy, którą wyznaję, ponieważ Ten, 

który mi ją obiecał, jest wierny. Nie męczę się dobrym postępowaniem, 

bo w odpowiednim czasie zbieram żniwo, bo nie słabnę.  
(Hbr 10:35, Ga 6:9) 
 

Nie odrzucam swojej pewności siebie, ponieważ jest ona sowicie 

wynagradzana. Chodzę za wiarą, a nie za tym co widzę!  

(Hbr 10:35, 2 Kor 5: 7) 
 

Odkładam na bok każdy ciężar i grzech, który mógłby mnie łatwo 

omotać, i z uporem biegnę w wyznaczonych mi wyścigu, patrząc na 
Jezusa, twórcę i dokończyciela mojej wiary. (Hbr 12:1-2) 
 

U ludzi rzeczy są niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. 

Jestem wierzący i wszystko jest dla mnie możliwe. (Mk 9:23, Łk 18:27) 
 

Mój Bóg jest ze mną, więc któż może być przeciwko mnie? Bóg czuwa 

nad swoim Słowem, aby wykonać je dla mnie. (Rz 8:24, Jr 1:12) 
 

W tym wszystkim jestem więcej niż zwycięzcą przez Tego, który mnie 

kocha. Toczę dobry bój wiary, kończę bieg i zachowuje wiarę. (Rz 8:37, 

2 Tym 4:7) 
 

Nie jestem słaby w wierze; Nie biorę pod uwagę własnego ciała 
(okoliczności), ale jestem mocny w wierze i oddaję całą chwałę Bogu; 
bo jestem w pełni przekonany, że to, co obiecał mi Pan, ma moc też 
spełnić. (Rz 4,19-21) 
 

Stoję, a zrobiwszy wszystko, by wstać, wstaję. Moje stopy są mocno 
osadzone na skale objawienia, które dał mi Bóg. Nie porusza mnie to, 
co widzę, słyszę lub czuję - wzrusza mnie tylko to, w co wierzę, a 
wierzę Słowu! Słowo Boże nigdy nie zawodzi!  
(Ef 6:13, Ps 16:8, Ps 62: 6, Iz 55:11) 
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Być Prowadzonym Przez Ducha 
 
 
Chodzę, zwykle jestem prowadzony, kierowany, zarządzany i 
zjednoczony z Duchem Świętym, i nie spełniam pożądliwości - 
pragnień, tęsknot czy uczuć - ciała.  
(Ga 5:16) 
 

Prowadzi mnie Duch i jestem dzieckiem Bożym. Jestem prowadzony 

przez Ducha i dlatego nie podlegam Prawu. (Rz 8,14; Ga 5,18) 
 

Duch prawdy żyje we mnie, prowadzi mnie do całej prawdy i 

wszystkiego mnie uczy; Oświadcza mi to, co ma nadejść. (J 16:13) 
 

Łaska Boża została mi dana; Bóg dał mi, stosownie do bogactwa 
swojej chwały, wzmocnienie mocą Jego ducha w moim wewnętrznym 
człowieku, aby Chrystus mógł zamieszkać w moim sercu przez wiarę. 
Jestem zakorzeniony i ugruntowany w miłości Bożej i jestem w stanie 
wraz ze wszystkimi świętymi pojąć, jaka jest szerokość, długość, 
głębokość i wysokość - znam miłość, która przewyższa wiedzę i jestem 
wypełniony całą pełnią Boga. On jest w stanie uczynić nieskończenie 
więcej niż mogę prosić lub pomyśleć, stosownie do mocy, która we 
mnie działa. (Ef 3:14-21) 
 

Mam ducha mądrości i objawienia poznania Boga. Oczy mego 
zrozumienia są oświecone; Wiem, jaka jest nadzieja Jego powołania 
dla mnie, wiem, jakie jest chwalebne bogactwo mojego dziedzictwa w 
świętych i jaka jest niezmierna wielkość Jego mocy wobec mnie, 
ponieważ jestem wierzący. (Ef 1: 17-19) 
 
Nie otrzymałem ducha świata, ale Ducha Bożego; Znam rzeczy, które 
zostały mi dobrowolnie podarowane przez Boga i mówię o tym nie 
słowami, których uczy mądrość ludzka, ale których naucza Duch 
Święty. (1 Kor 2:12-14) 
 

Jestem twoją owcą Panie. Słyszę Twój głos i znam Cię i podążam za 

Tobą. Słyszę tylko głos Dobrego Pasterza, a za głosem obcego nie idę. 

(Ewangelia Jana 10:27) 
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Zbawienie Ukochanej Osoby 
 
Słowo Boże mówi, że bóg tego świata zaślepił oczy niewierzących, aby 

nie widzieli światła ewangelii chwały Chrystusa. (2 Kor 4: 4) 
Dlatego przejmuję władzę nad każdym złym duchem, który próbowałby 
zaślepić oczy …. (osoby)…. na prawdę ewangelii i wiążę was w imieniu 
Jezusa. Szatanie, zabraniam ci okłamywać (go / jej), oszukiwać (go / 
jej) lub oślepiać (jego / jej) oczy na prawdę. Rozkazuję ci uciekać od 
(osoby) w imieniu Jezusa. (Łk 10:19, Mt 18:18) 
 

Wierzę i oświadczam, że oczy (osoby) są otwarte i (on/ona) odwróciła 
się od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga. (On / ona) 
otrzymuje przebaczenie grzechów i dziedzictwo między tymi, którzy są 
oddzieleni przez wiarę w Ciebie. (Dz 26,18) 
 
Panie, dziękuję Ci, że (osoba) ma ducha mądrości i objawienia w 
poznaniu Boga. Oczy (jego / jej) zrozumienia są oświecone; (on / ona) 
zna i wierzy w miłość Ojca. (Ef 1:16, 1 J 4:16) 
 

Wierzę i oświadczam, że (osoba) została wyzwolona z królestwa 
ciemności i została przeniesiona do królestwa Syna Bożego i (ona) ma 

odkupienie i przebaczenie. (Kol 1:13) 
 

Łaska Boża, która przynosi zbawienie, ukazuje się (osobie), (ona) jest 
zbawiona i doszła do poznania prawdy, ponieważ taka jest wola Ojca 

wobec wszystkich ludzi. (Tt 2:11, 2 Tm 2: 4) 
 

Dziękuję Ci Panie, że (ta osoba) ma serce, by Cię poznać, że Ty jesteś 
Panem. (Osoba) jest jednym z twoich ludzi, a ty jesteś (jej) Bogiem i 

(on / ona) wraca do ciebie całym (swoim) sercem. (Jer 24: 7) 
 

Jezus powiedział, że kogo Syn wyzwala, jest rzeczywiście wolny. Syn 
uwolnił (osobę) i (on / ona) jest teraz wolny, w imieniu Jezusa. Mocno 
trzymam się wyznania wiary dla (osoby) bez powątpiewania. Nie 
porusza mnie to, co widzę, słyszę lub czuję, wzrusza mnie tylko to, w 
co wierzę, a wierzę tylko Słowu Bożemu. Słowo Boże nigdy nie 
zawodzi. Chodzę w wierze dla (osoby), a nie przez widzenie.  
(J 8:36, Hbr 10:23, 2 Kor 5: 7) 
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Moje dzieci / Wnuki 
 

Moje dzieci są mocne w Panu i w potędze Jego mocy. Chodzą w 
posłuszeństwie Bogu; przestrzegają Jego Słowa i mają powodzenie we 

wszystkim, co robią i gdziekolwiek się udają. (Ef 6:10, 1 Krl 2: 3) 
 

Moje dzieci zostały wykupione z przekleństwa prawa grzechu i śmierci; 

chodzą w błogosławieństwie Pana. Są nasieniem Abrahama i są 
niezmiernie obficie błogosławieni. (Gal 3:13, 3:29) 
 

Żadna broń ukuta przeciwko moim dzieciom nie będzie skuteczna, a 
każdy język, który powstanie przeciwko nim w sądzie, potępiam. Żadne 
zło nie spotyka moich dzieci i nie zbliża się do nich zaraza. Na ścieżce 
moich dzieci jest życie i nie ma śmierci. (Iz 54:17, Ps 91:10, Prz 12:28) 
 
Wszystkie moje dzieci uczą się od Pana i wielki jest pokój moich dzieci. 
Trwają w sprawiedliwości; są daleko od ucisku. Daleko im do terroru; 
nie zbliża się do nich. (Iz 54:13) 
 

Słowo Boże zwycięża nad moimi dziećmi. Pan powiedział, że wylewa 
Swojego Ducha na moje potomstwo i Swoje błogosławieństwo na moje 

potomstwo. (Iz 44: 3) 
 

Moje dzieci są mądre. Zwracają uwagę i są owocem Bożego pouczenia 

i naprawy. Słyszą tylko głos Dobrego Pasterza, a za głosem obcego 
nie idą. (J 10:27) 
 

Moje dzieci, nie pozwalają, aby miłosierdzie i prawda ich porzuciły; 
mają łaskę, dobre zrozumienie i szacunek w oczach Boga i ludzi.  

(Prz 3:3) 
 

Szkolę swoje dzieci tak, jak powinny chodzić, a kiedy dorośleją, nie 
odchodzą od tego. Pan walczy z tymi, którzy walczą ze mną, i zbawia 

moje dzieci. (Prz 22: 6, Iz 49:25) 
 

Dziękuję Ci Panie, że moje dzieci mają serce, by Cię poznać, że Ty 
jesteś Panem. Oni są twoim ludem, a ty jesteś ich Bogiem i zwracają 

się do Ciebie całym sercem. (Jr 24: 7) 
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Moje małżeństwo 
 

Ja i mój dom (gospodarstwo domowe) służymy Panu. Służę Panu, 
moja małżonka służy Panu i moje dzieci służą Panu. Jezus jest Panem 

nad moim domem i rodziną (Joz 24:15). 
 

Ćwiczę owoc Ducha ze współmałżonkiem; Okazuję miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, życzliwość, łagodność, wierność, dobroć i 

panowanie nad sobą (Ga 5:22). 
 

Żadna broń wymierzona przeciwko mojemu małżeństwu nie będzie 

skuteczna, potępiam każdy język, który pojawia się przeciwko mojej 

rodzinie w sądzie (Iz 54:17). 
 

Jezus jest Panem mojego małżeństwa; mój małżonek i ja jesteśmy 
jednym ciałem. Pan połączył nas razem; dlatego żaden człowiek nie 

może nas rozdzielić (Mk 10: 9). 
 

Mój małżonek i ja jesteśmy jednomyślni w Chrystusie Jezusie. 

Jesteśmy w równym jarzmie razem jako wierzący. (Rz 12:16, 2Kor 

6:14) 
 

Mam bezwarunkową miłość do mojego małżonka. Mam do niego/ niej 
pełną i całkowitą cierpliwość. Moje gospodarstwo domowe jest wolne 
od konfliktów, zgorzknienia, zawiści, zazdrości, narzekania, nienawiści, 
złości, oszczerstw, obrazy i braku przebaczenia. Chodzę w miłości ze 
swoim współmałżonkiem i jestem dla niego błogosławieństwem. 
(Ef 4:31; 1 P 2:1). 
 

Szanuję swojego małżonka; Jestem jej / jemu wierny i kochający. 

Zawsze najlepiej myślę i mówię o moim współmałżonku. Wspieram ją / 
go, szanuję ją / go i kocham ją / go tak, jak kocham siebie. (Mk 12:31) 
 

Chodzimy w błogosławieństwie i łasce Pana. Nasze małżeństwo jest 

udane i szczęśliwe, ponieważ Pan jest z nami, a On udoskonalił 
wszystko, co nas dotyczy (Ps 138: 8). 
 

Mam umysł Chrystusowy i mądrze zajmuję się wszystkimi sprawami 
mojego życia, w tym małżeństwem. Chodzę w Bożej mądrości dla 

mojego małżeństwa (1 Kor 2:16). 
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Moja Służba 
 

Mam ducha mądrości i objawienia poznania Boga. Oczy mego 
zrozumienia są oświecone; Wiem, jaka jest nadzieja Jego powołania 
dla mnie, wiem, jakie jest chwalebne bogactwo mojego dziedzictwa w 
świętych i jaka jest niezmierna wielkość Jego mocy wobec mnie, 
ponieważ jestem wierzący. (Ef 1: 17-19) 
 

Jestem potężnym mężczyzną / kobietą Boga. Pan mnie wybrał i 
wyposażył. Jestem namaszczony, aby służyć Słowu Bożemu, a 

namaszczenie, które otrzymałem, trwa we mnie. (1 J 2:27) 
 

Idę na cały świat i głoszę ewangelię całemu stworzeniu; Czynię 

uczniów ze wszystkich narodów i uczę ich prawdy Słowa Bożego.  

(Mk 16: 5, Mt 28:19) 
 

Służę Słowu Bożemu z prostotą i zrozumieniem, głoszę Prawdę Słowa 

Bożego, a prawda czyni ludzi wolnymi. (J 8:32) 
 

Nie wstydzę się ewangelii Jezusa Chrystusa, gdyż jest to moc Boga ku 
zbawieniu wszystkich wierzących. Służę Słowu Boga bez wstydu, 

odważnie I z autorytetem. (Rz 1:6) 
 

Każde słowo, które wychodzi z moich ust, jest namaszczone łaską i 

przynosi łaskę słuchającemu. (Efezjan 4:29) 
 

Jestem mężczyzną / kobietą biegłym w Słowie Bożym; Stoję przed 

królami, nie stoję przed podłymi ludźmi. (Prz 22:29) 
 

Błogosławieństwa i przychylność Boga spoczywają na mojej służbie; 

Jego obfite błogosławieństwa i łaska otaczają mnie jak tarcza.  

(Ps 5:12) 
 

Nie jestem człowiekiem zadowalającym innych ludzi; Zadowalam Boga. 

Nie szukam aprobaty człowieka; Szukam tylko aprobaty Boga.  

(Ga 1:10) 

 

Uniżam się pod potężną ręką Boga - Słowa Bożego - a On mnie 

wywyższa we właściwym czasie. (1P 5:6) 
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Znalezienie Współmałżonka 
 
Słowo Boże mówi, że ten, kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i 

otrzymał łaskę od Pana; dlatego oświadczam, że znajduję 

współmałżonka, a on znajduje mnie, i jestem obdarzony łaską przez 
Pana. (Prz 18:22) 
 

Bóg powiedział na początku stworzenia, że „nie jest dobrze żeby 
człowiek był sam” i stworzył mu pomocnika, by był przy nim. Dlatego 

wierzę, że otrzymuję mojego Boskiego małżonka, a on / ona jest moim 

towarzyszem i pomocnikiem. (Rdz 2:18) 
 

Ponieważ rozkoszuję się w Panu, Bóg dał mi pragnienia mego serca. 

Pragnę współmałżonka i wiem, że taka jest wola Boża względem mnie, 

ponieważ On umieścił to pragnienie w moim sercu. (Ps 37:4) 
 

Słowo Boże mówi, że Pan nie odmówi mi niczego dobrego, ponieważ 

jestem sprawiedliwy. Pobożny małżonek to dobra rzecz i nie jest mi to 
odmówione. (Ps 84:11) 
 

Mam mądrość Boga, wybierając dla siebie właściwego małżonka, 

ponieważ Pan powiedział, że dał mi mądrość. (Jk 1:5,6) 
 

Postanawiam zachować czystość dla współmałżonka i nie będę się do 
nikogo przywiązywać z desperacji. Nie zgadzam się na coś gorszego 
niż doskonały partner, dany mi od Boga. Chodzę w Duchu i nie 
spełniam pożądliwości ciała. (Ga 5:16) 
 
Moje zaufanie i szczęście nie leży w znalezieniu małżonka, ale moje 
zaufanie i szczęście są w Panu; Podejmuję decyzję, że będę szukał 
najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a Bóg powiedział, 
że wszystkie te rzeczy zostały mi dodane. (Mt 6:33) 
 

Panie, dziękuję Ci, że powiedziałeś, że o cokolwiek poproszę w 
modlitwie, wierząc, że otrzymam, już dostałam. Dlatego proszę, 
dziękuję i wierzę, że otrzymałem dla siebie idealnego współmałżonka. 
Nie będę się tym martwić, i kiedy przedstawiam Ci moją prośbę, 
dziękuję Ci, że mam pokój Boży, który przewyższa wszelkie 
zrozumienie, który strzeże mojego serca i umysłu w Chrystusie 
Jezusie. (Mk 11:24, Flp 4: 6,7) 
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Poczęcie Dziecka 
 

Na początku stworzenia Bóg pobłogosławił mężczyznę i kobietę i 
nakazał im, aby szli i rozmnażali się, aby napełnić ziemię. Powiedział, 
że jesteśmy błogosławieni ponad wszystkie narody i że nie będzie 
bezpłodnego mężczyzny ani kobiety. Zdolność do rozmnażania się i 
pomnażania jest naszym prawem przymierza jako dzieci Boga. Dlatego 
oświadczamy, że jesteśmy płodni! Rozmnażamy się! Wypełniamy 
ziemię i uzupełniamy ją naszymi dziećmi. Dzieci są naszym 
dziedzictwem od Pana; owoc naszego łona jest nagrodą. Pan dał 
bezdzietnym rodzinę i uczynił nas szczęśliwymi rodzicami.  
(Rdz 1:28, Pwt 7:14, Ps 127:3, 113:9) 
 

Jesteśmy niezmiernie radośni, ponieważ żyjemy w bojaźni Pana i 
podążamy Jego drogami. Cieszymy się owocami naszej pracy. 
Jesteśmy radośni i dobrze prosperujący! Jesteśmy jak owocna 
winorośl, kwitnąca w naszym domu. Nasze dzieci są jak młode, 
energiczne drzewka oliwne, które siedzą przy naszym stole. To jest dla 
nas błogosławieństwo Pana, bo się Go boimy. (Ps 128:2-4) 
 
 

Bóg nie okazuje stronniczości; co On dał jednemu, On daje wszystkim. 
Z powodu wiary Abraham i Sara otrzymali fizyczną moc poczęcia 
dziecka, mimo że było to dla nich fizycznie niemożliwe, ponieważ 
uważali Boga, który dał im obietnicę, za godnego zaufania, 
niezawodnego i wiernego Jego Słowu. Ta sama moc jest dla nas 
dostępna i wiemy, że Bóg jest wierny swojemu Słowu, które dotyczy 
nas. Oświadczamy przez wiarę, że mamy fizyczną moc poczęcia dzieci 
w imieniu Jezusa. (Rz 2:11, Hbr 11:11) 
 

Bóg powiedział, że cokolwiek pragniemy, kiedy się modlimy, wierząc, 
że otrzymamy, to będziemy mieć i że nie ma rzeczy niemożliwych dla 
tych, którzy wierzą. Dzieci są pragnieniem naszego serca. Wierzymy, 
że otrzymujemy piękne, zdrowe dzieci i nie ma dla nas rzeczy 
niemożliwych, ponieważ jesteśmy wierzący. (Ma 11:24, Mk 9:23) 
 

Bóg znał nasze dzieci, zanim jeszcze powstały; Złożył je razem w 
naszych łonach. Nasze dzieci są cudownie stworzone; są to Jego 
cudowne dzieła, o których nasze dusze doskonale wiedzą!  
(Psalm 139: 13-14) 
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Modlitwa Za Mój Naród 
 

Modlę się za królów i wszystkich sprawujących władzę w tym kraju i 
oświadczam, że są postrachem dla zła, a nie dobrych uczynków. 
Słyszą tylko głos Dobrego Pasterza, a za głosem obcego nie idą. 
Podejmują mądre decyzje kierowane przez Ducha Świętego i zgodne z 
doskonałym planem i celem Boga dla tego kraju. (Rz 13:3, J 10:27) 
 
Ogłaszam sprawiedliwość Bożą nad siedmioma górami wpływów w tym 
narodzie. Boża sprawiedliwość i Jego zbawienie spadły na nasz rząd, 
naszą gospodarkę, nasz system edukacji, nasze kościoły, nasze 
media, sztukę i przemysł rozrywkowy, a także na rodziny. Imię Jezus 
jest wywyższane i wyniesione wysoko w każdym obszarze wpływów 
tego narodu, a każda roślina, która nie została zasadzona przez 
naszego Ojca Niebieskiego na tych obszarach, jest zakorzeniona w 
imieniu Jezusa. (Mt 15:13) 
 

Przejmuję władzę nad tobą szatanie i każdym złym duchem, który 
chciałby okłamać naszych przywódców, oszukać ich lub zaślepić ich 
oczy na prawdę, i wiążę was w imieniu Jezusa. Szatanie, wiążę każdy 
z twoich demonicznych planów, które zostały skierowane przeciwko 
temu narodowi i mówię, że nie można kraść, zabijać ani niszczyć w tym 
narodzie w imieniu Jezusa. Rozkazuję tobie i twoim siłom 
demonicznym zaprzestać manewrów przeciwko temu krajowi i ugiąć 
kolana przed imieniem Jezus. Żadna broń wymierzona przeciwko temu 
narodowi nie będzie się skuteczna. Żadna katastrofa pogodowa, żaden 
akt terroru, żadne niesprawiedliwe, niemoralne, bezbożne 
ustawodawstwo, żadna katastrofa gospodarcza ani żadna inna broń 
wymierzona przeciwko temu narodowi nie będą skuteczne.  
(Mt 16:19, Iz 54:17) 
 
Ten kraj jest prawym, bogatym, pobożnym i błogosławionym narodem. 
Sprawiedliwość wywyższa ten naród. Ten naród nie zgadza się z 
popularnymi opiniami światowe filozofii, to jest naród, który opowiada 
się za sprawiedliwością, świętością i prawdą. My, sprawiedliwi, 
prowadzimy ciche i spokojne życie w pełnej pobożności i uczciwości. 
(Prz 13:34, 1 Tm 2:2) 
 

Ogłaszam Królestwo Boże, PRZYJDŹ, Wolo Boga BĄDŹ WYKONANA 
w tym narodzie, tak jak w Niebie. Jezus jest Panem tego narodu. Boża 
sprawiedliwość i Jego zbawienie przyszło na ten naród w imieniu 
Jezusa! (Mt 6: 9, Rz 5:18) 
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„Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, 

oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a 

nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w 

lustrze swemu naturalnemu obliczu.  

Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. 

Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest 

słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie 

błogosławiony w swoim działaniu.” (tłumaczenie UBG) Jk 1:22-25 
 

 

Aby otrzymać dodatkowe kopie tej broszury w języku angielskim dla 

swojego kościoła, grupy studium biblijnego, przyjaciół lub rodziny, 

wyślij e-mail: questions@faithtalks.com.au 

 

Lub pobierz bezpłatne kopie PDF ze strony www.faithtalks.com.au 

 

Aby dowiedzieć się więcej o tym, JAK kroczyć wiarą przez łaskę, 
zasubskrybuj podcast Emily Faith Talks with Emily Preston, dostępny 
na Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iTunes, RadioPublic i 
innych platformach do hostowania podcastów. 
 

Alternatywnie, wpisz ten link w wyszukiwarce:  
 

https://anchor.fm/faith-talks 
 

lub wejdź na moją stronę: 
 

www.faithtalks.com.au 
 

Aby skontaktować się bezpośrednio z Emily w celu uzyskania 

zachęty, rady, modlitwy, złożenia świadectwa lub innych pytań, wyślij 
e-mail na adres: questions@faithtalks.com.au 
 

Połącz się z Faith Talks z Emily Preston na Facebooku, YouTube, 

Twitterze i Instagramie @ faith.talks 

 

 

Tłumaczenie: Sylwia Horosz www.BlessedArt.pl 
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