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Wstęp

Boże Słowo

Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od 
zagłady.

Ps. 107:20

Boże Słowo ratuje, uzdrawia, zmienia nas i nasze życie. 
Boże Słowo przemienia cię. 

W Psalmie 1:1-3 Dawid stwierdza, że człowiek rozwa-
żający Boże Słowo w dzień i w nocy zostanie, jak drzewo, 
trwale zasadzony, a wszystko, co zrobi, powiedzie się. Trwałe 
osadzenie oznacza stabilność. Możesz osiągnąć stabilność 
i powodzenie we wszystkim, co robisz poprzez studiowanie 
Bożego Słowa. 

Rozważanie Bożego Słowa oznacza ciągłą jego obecność 
w naszym umyśle. Rozważać Boże Słowo to rozmyślać nad 
nim, zastanawiać się i stale je wypowiadać, tak jak Pan nakazał 
swojemu słudze Jozuemu: 

Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, 
ale rozmyślaj o niej we dnie i w no cy, aby ściśle czynić 
wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się 
twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. 
Joz.1:8
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W 5 Księdze Mojżeszowej 30:14 powiedziane jest: Lecz 
bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, 
abyś je czynił. 

W Księdze Izajasza 55:11 Pan złożył nam obietnice: tak 
jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do 
mnie puste (bezużyteczne, nie osiągnąwszy celu), lecz wykonuje 
moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.

W 2 Liście do Koryntian 3:18 Apostoł Paweł naucza, 
że my wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak 
w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten 
sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest 
Duchem. A częścią przyjmowania Bożej chwały jest rozpozna-
wanie Jego pełnego chwały planu wobec nas i przyjmowanie 
go z wiarą. 

Bóg nas kocha i ma dobry, wspaniały plan wobec naszego 
życia. W pierwszym rozdziale Listu do Efezjan Paweł stwier-
dza, że Bóg obmyślił cały plan zbawienia przez Chrystusa, 
by urzeczywistnić swoją wielką miłość do nas.

Oznacza to, że Bóg cię kocha i ma cudowny plan dla two-
jego życia. Musisz w to wierzyć i wyznawać swoimi ustami. 

Diabeł usiłował zniszczyć plan Boga. Przez całe twoje życie 
pracuje nad tym, byś poczuł się bezwartościowy. Dlaczego? 
Ponieważ nie chce byś kiedykolwiek uwierzył, że jesteś aż tak 
bardzo kochany przez Boga. Szatan wie, że przemieniamy się 
poprzez nieustanne słuchanie Bożego Słowa, gdy pozwalamy, 
by stało się nieodłączną częścią naszego wewnętrznego życia 
i bardzo mu zależy, by do tego nie doszło. Dlatego właśnie 
napisałam tę książkę. Zawiera ona wersety biblijne, które 
zmienią twój obraz siebie samego, a tym samym zmienią 
twoją obecną sytuację i przyszłość. 
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Według Biblii zostaliśmy stworzeni na Boże podobień-
stwo (1 Mojż. 1:27). Wiara w to, co Bóg mówi o nas zmienia 
nasza postawę i opinie o nas samych. Zadaj sobie pytanie: 
„Co tak naprawdę myślę o sobie?” A potem zapytaj: „Co 
Bóg myśli o mnie?”

Bożą opinię możesz znaleźć w Jego Słowie. Wyznania 
oparte na Biblii zawarte w tej książce sprawią, że będziesz my-
ślał o sobie tak, jak myśli Bóg, zamiast zgadzać się w tej kwestii 
z nieprzyjacielem. Nadszedł czas, by uwierzyć Bogu. 

W Ewangelii Jana 17:17 Jezus powiedział, że Boże Słowo 
jest Prawdą, a w trzydziestym drugim wersecie ósmego roz-
działu tej samej Ewangelii stwierdził, że właśnie Prawda nas 
wyzwala. Słowo Boże, Słowo Prawdy nie tylko nas uwalnia, 
lecz także zmienia nasze poglądy, a nawet naszą naturę. Dla-
tego musimy je czytać, badać, rozważać i przesiąkać nim. 

W Chrystusie możemy być pewni siebie, radośni, zwy-
cięzcy, możemy stać się wiernymi przyjaciółmi Boga, którzy 
szukają Jego oblicza.* 

 Wyznawaj to, co Bóg mówi o tobie w swoim Słowie, 
a On zacznie działać w twoim życiu. On sprawi, że przesta-
niesz być strachliwą, poranioną i załamaną osobą.

W Księdze Izajasza 61:1-3 czytamy:

Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan na-
maścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; 
posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skru-
szone, abym ogłosił jeńcom (duchowym i fi zycznym) 

* W oparciu o piosenkę „I Will Change Your Name” („Zmienię twoje imię”), 
słowa i muzyka - B. J. Butler, Mercy Publishing.
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wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski 
Pana (rok jego przychylności) i dzień pomsty naszego 
Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym 
dał (radość i pocieszenie) płaczącym nad Syjonem zawój 
(girlandę lub diadem) zamiast popiołu, olejek radości 
zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast (cięż-
kiego brzemienia) ducha zwątpienia. I będą ich zwać 
dębami sprawiedliwości (silnymi, majestatycznymi, 
wspaniałymi, wyróżniającymi się prawością, sprawie-
dliwością i pojednaniem z Bogiem) szczepem Pana ku 
Jego wsławieniu.

Bóg ciągle cię zmienia. Zmienia twój charakter i two-
je życie. Bóg cię kocha. Jesteś dla Niego kimś wyjątkowym. 
Nieprzyjaciel nie chce, żebyśmy czuli się kochani, lecz Bóg 
bardzo tego pragnie. 

Na następnych stronach tej książki dowiesz się jak być 
przekonanym o Bożej miłości, a także jak zdobyć pewność 
własnej przyszłości, dowiesz się jak być pewnym swojej 
sprawiedliwości w Chrystusie. Dowiesz się też jak przezwy-
ciężyć strach, który mógłby ograbić cię z błogosławieństw 
przygotowanych przez Boga jako część wspaniałego życia, 
które dla ciebie zaplanował. 

Niech Bóg cię błogosławi, gdy będziesz uczył się wypo-
wiadać Jego Słowo, które nie powróci do Niego puste, lecz 
wykona Jego wolę i zrealizuje Jego cele w twoim życiu.
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1

Doświadczaj Bożej miłości

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas 
umiłował. 
Albowiem jestem tego pewien (ponad wszelką wątpliwość), 
że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, 
ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, 
ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas 
odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, 
Panu naszym.

Rzym. 8:37-39

W tym fragmencie Apostoł Paweł zapewnia nas, że bez 
względu na to, jakie trudności pojawią się w naszym życiu, 
w Chrystusie, który pokochał nas na tyle, by oddać za nas 
życie, mamy niesamowite zwycięstwo. W Ewangelii Jana 3:16 
sam Jezus mówi: Albowiem tak (bardzo) Bóg umiłował (i cenił) 
świat, że (nawet) Syna swego jednorodzonego (jedynego) dał, 
aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął (nie został unicestwiony, 
uległ zagładzie), ale miał żywot wieczny.

Jezus kocha cię tak bardzo, że oddałby za ciebie swoje 
życie, nawet gdybyś był jedyną osobą na ziemi.

Jan, ukochany uczeń Jezusa, mówi, że w miłości nie ma 
bojaźni (przerażenie nie istnieje), wszak doskonała (pełna, doj-
rzała) miłość usuwa bojaźń (wszelki jej ślad), gdyż bojaźń drży 
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przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości (nie 
dorósł jeszcze do pełni miłości) (1 Jn. 4:18).

Jeśli w naszych sercach mieszka strach, oznacza to, że 
ciągle nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo Bóg nas kocha.

Gdy znasz potęgę Bożej miłości, wszystkie lęki przestają 
istnieć.

W Ewangelii Jana 16:27 Jezus powiedział: Albowiem sam 
Ojciec (czule) miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali 
i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem.

Czy trudno ci uwierzyć, że Bogu aż tak bardzo na tobie 
zależy? Przez wiele lat nie potrafi łam przyjąć Bożej miłości, 
ponieważ czułam się jej niegodna. Teraz jednak wiem, że On 
mnie kocha mimo moich niedoskonałości.

W Ewangelii Jana 14:21 Jezus przypomina: Kto ma przy-
kazania moje i przestrzega ich, ten mnie (prawdziwie) miłuje; 
a kto mnie (prawdziwie) miłuje, tego też będzie miłował Ojciec 
i Ja (też) miłować go będę, i objawię (odkryję przed nim) mu 
samego siebie (pozwolę mu wyraźnie mnie zobaczyć, będę dla 
niego prawdziwy).

Jezus chce być dla ciebie rzeczywisty. Posłuszeństwo jest 
owocem prawdziwej miłości, ale nigdy nie będziesz mógł 
Mu okazać posłuszeństwa, jeśli najpierw nie przyjmiesz Jego 
miłości. Nie możesz na nią zapracować. Nie da się jej kupić 
za cenę dobrych uczynków, czy poprawnego zachowania. 

Bożą miłość dostajemy za darmo, jest bezwarunkowa 
i otrzymaliśmy ją dzięki poświęceniu, którego Jezus dokonał 
na krzyżu, gdy za nas umierał.

Przyjmij teraz Bożą miłość. Usiądź w Jego obecności 
i powiedz: „Panie, wierzę, że mnie kochasz i przyjmuję Twoją 
miłość.”
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W 1 Liście Jana 4:19 czytamy: Miłujmy więc, gdyż On nas 
przedtem umiłował. Może tak jak ja przez wiele lat podcho-
dziłeś do tego inaczej. Może starałeś się kochać Boga i robić 
wystarczająco dużo dobrych rzeczy tak, aby On w zamian za 
to pokochał ciebie. Spójrz jeszcze raz na ten werset: Miłujmy 
więc, gdyż On nas przedtem umiłował.

Dawid był pewien Bożej miłości, gdy w ósmym wersecie 
trzydziestego szóstego Psalmu wyznawał: Jakże cenna jest 
łaska, miłość twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu 
skrzydeł twoich. 

Chciałabym podzielić się z tobą tym, co mówi do nas 
Psalm 139. Dawid miał wyjątkowy kontakt z Bogiem 
i dobrze byłoby pójść za jego przykładem. Powtarzaj słowa 
tego Psalmu:

Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę 
i kiedy wstaję, Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wy-
znaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich 
ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku 
moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie 
z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. 
Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, 
bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd 
przed obliczem twoim ucieknę?
Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, jak wielka 
jest ich liczba! Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej 
niż piasku; gdybym skończył, jeszcze byłbym z tobą.

Ps. 139:1-7, 17-18
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Wersety te mają w sobie pełne mocy przesłanie!
Prorok Izajasz mówi, że Bóg czeka, by być dla nas do-

brym: I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego pod-
nosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem pra-
wa. Szczęśliwi (błogosławieni, powodzi się im) wszyscy, którzy 
na niego (gorliwie) czekają (na Jego zwycięstwo, miłość, pokój, 
i jego z niczym nieporównywalną obecność, towarzystwo)! 
(Iz. 30:18)

Zastanów się nad tym! Bóg chce spędzać z tobą czas, 
ponieważ cię kocha i uważa cię za wyjątkową osobę. 

Bóg kocha cię tak bardzo, że liczy i zachowuje w pamięci 
wszystkie dni twojej wędrówki. Przechowuje twoje łzy i każdą 
zapisuje w swojej księdze (Ps. 56:9).

W Ewangelii Jana 14:18 Jezus powiedział swoim uczniom: 
Nie zostawię was sierotami (samotnymi opuszczonymi, bezbron-
nymi, płaczącymi, w rozpaczy), przyjdę do was.

W Psalmie 27:10 Dawid stwierdził: Choćby ojciec i matka 
mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie (adoptuje jako swoje 
dziecko).

Może brakuje w twoim życiu miłości, której każdy czło-
wiek tak bardzo szuka i potrzebuje. Być może nawet twoja 
własna rodzina cię opuściła. Bóg pragnie dziś, abyś wiedział, 
że Jego miłość do ciebie jest tak silna, tak potężna i tak mocna, 
że zrekompensuje brak miłości ze strony innych ludzi. Pozwól 
Mu pocieszyć cię i uleczyć twoje zranione serce.

Zostałeś przyjęty do Bożej rodziny. Jesteś Jego dzieckiem 
i On cię kocha. 

W Liście do Efezjan 3:17-19 Apostoł Paweł modlił się 
za nas: 
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Aby Chrystus przez wiarę (dosłownie) zamieszkał (osie-
dlił się, uczynił sobie stałe mieszkanie) w sercach waszych, 
a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć 
ze wszystkimi świętymi (ludźmi oddanymi Bogu), jaka 
jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli 
(prawdziwie) poznać miłość Chrystusową, która prze-
wyższa wszelkie poznanie (przez doświadczenie), abyście 
zostali wypełnieni (całe wasze jestestwo) całkowicie peł-
nią Bożą (abyście posiedli największą miarę Jego Boskiej 
Obecności i stali się ciałem całkowicie wypełnionym 
samym Bogiem)!

Tak jest! Bóg cię kocha i czuwa nad tobą. Nieustannie ma 
na ciebie skierowany swój wzrok. Izajasz 49:16 mówi, że Bóg 
ma nasz obraz wyrysowany na swoich dłoniach.

W Ewangelii Jana 15:9 Jezus powiedział: Jak mnie umi-
łował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości 
mojej.

Jak bardzo Bóg cię kocha?

Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie 
swoje kładzie za przyjaciół swoich. 

Jn. 15:13

Nikt nie kocha cię silniejsza miłością.
Jezus chce być twoim Przyjacielem. On oddał za ciebie 

życie, by pokazać jak bardzo cię kocha.
W Liście do Rzymian 5:6 Paweł przypomina: Wszak 

Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi (bez mocy by przyjść sobie 
z pomocą), we właściwym czasie umarł za bezbożnych.
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We właściwym czasie Bóg okazał swoją miłość do nas 
posyłając swojego Syna na śmierć, gdy byliśmy jeszcze 
grzesznikami. 

Następnie w siódmym wersecie Paweł mówi: Rzadko się 
zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego 
gotów ktoś umrzeć.

A kończąc wersetem ósmym stwierdza: Bóg zaś daje dowód 
swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesz-
nikami, Chrystus (Mesjasz, Namaszczony) za nas umarł.

Bóg kocha nas tak bardzo! Duch Święty stara się objawić 
nam Bożą miłość. Otwórz swoje serce i przyjmij Jego miłość. 
On akceptuje cię takim, jakim jesteś. Nigdy cię nie odrzuci, 
ani nie potępi (Jn. 3:18). 

W Liście do Efezjan Paweł pisze, że poprzez Umiłowane-
go, Pana Jezusa Chrystusa Bóg może nas przyjąć do siebie. To 
nie nasza zdolność osiągnięcia doskonałości sprawia, że Bóg 
nas akceptuje. Tylko przez Chrystusa jesteśmy sprawiedliwi 
tak, że możemy przychodzić do Ojca.

Jego dobroć dla nas jest tak wielka, mówi Biblia w Liście 
Efezjan 1:7, że w nim mamy odkupienie przez krew jego, od-
puszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego.

W Księdze Izajasza 54:10 natomiast dowiadujemy się, 
że: Choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak 
moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie 
zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.

W 1 Liście do Koryntian 1:9 Paweł przypomina nam, że 
...wierny (godny zaufania i zawsze wierny swoim obietnicom) 
jest Bóg.... On obiecał, że dopóki będziemy wierzyć w Chry-
stusa, On nas nie odrzuci. Obiecał też, że będzie nas kochał, 
a On zawsze dotrzymuje obietnic.
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W Ewangelii Jana 17:9,10 sam Jezus mówi, że modli się 
za ciebie, ponieważ do Niego należysz. To Ojciec Mu ciebie 
podarował i jest w tobie uwielbiony.

Bóg cię kocha. Przyjmij tę miłość.
Wyznawaj razem z psalmistą Dawidem:

Błogosław duszo moja, Panu i wszystko, co we mnie 
(najgłębsze), imieniu jego świętemu! 
Błogosław (z wdzięcznością uwielbiaj), duszo moja, 
Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! 
On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszyst-
kie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; 
On wieńczy cię (upiększa, odznacza i koronuje) łaską 
i (czułą) litością.

Ps.103:1-4

W tłumaczeniu Th e Living Bible w wersetach 5-6, 8, 
11-13 i 17 Dawid tak mówi o swoim Panu:

On wypełnia moje życie dobrem! Moja młodość odnawia 
się jak u orła! Daje sprawiedliwość wszystkim, którzy 
zostali niesprawiedliwie potraktowani...
On jest miłosierny i czuły wobec tych, którzy na to nie 
zasługują. Nie jest skory do gniewu a pełen miłości 
i dobroci. Nigdy nie chowa urazy, a Jego gniew nie trwa 
wiecznie... ponieważ Jego miłosierdzie wobec tych, którzy 
się Go boją i czczą Go jest wielkie jak niebiosa ponad 
ziemią. Oddalił od nas nasze grzechy tak jak daleko 
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jest wschód od zachodu. Jest dla nas jak ojciec, czuły 
i współczujący wobec tych, którzy Go poważają...
...dobroć Pana jest wieczna... *
 
W Psalmie 32:10 czytamy: Kto zaś ufa Panu, tego łaska, 

miłość otacza. A w Psalmie 34:1-8 Dawid pisze:

Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego 
niech będzie zawsze na ustach moich! Dusza moja będzie 
się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą 
się! Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie 
imię jego! 
Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od 
wszystkich obaw moich. Spójrzcie na niego, a zajaśnie-
jecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem! Ten biedak 
wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków 
jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się 
go boją, i ratuje ich.
Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławio-
ny człowiek, który u niego szuka schronienia!

Piotr w swym liście mówi, że miłość zakrywa mnóstwo 
grzechów (1 Pt. 4:8). Boża miłość cię ogarnia. Niech błogo-
sławi twoje życie. Wyznawaj wiele razy w ciągu dnia, że Bóg 
cię kocha. Rozważaj wersety zawarte w tym rozdziale. Takie 
działanie z twojej strony pomoże ci przyjąć to, co Bóg pragnie 
ci dać – zapewnienie Jego obfi tej i niekończącej się miłości.

* W tłumaczeniu własnym.
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2

Bądź pewien przyszłości

W tym rozdziale chciałabym podzielić się z tobą wersetami do-
tyczącymi wspaniałej przyszłości, jaką Bóg dla ciebie zaplanował. 
Chcę, żebyś wiedział, że jesteś bardzo cenny i że Bóg stwarzając 
cię miał w swym zamyśle konkretny cel.

W piosence zatytułowanej „Zmierzam do celu”, autor 
stwierdza, że wie, iż przeznaczony jest do zadania, które wy-
pełni. To przeznaczenie obmyślone zostało dla niego przez 
Boga, który go wybrał i który działa przez niego w potężny 
sposób mocą swojego Ducha. Piosenka kończy się poruszają-
cym wyznaniem: „Zmierzam do celu i to nie są puste słowa, 
ponieważ wiem, że urodziłem się, by żyć właśnie w tym czasie, 
właśnie w tym czasie.”* 

A co z tobą? Jak ty widzisz swoją przyszłość? Bóg chce, 
byś był pełen nadziei, a diabeł dąży do tego, by cię tej nadziei 
pozbawić. Bóg pragnie, abyś codziennie oczekiwał dobrych 
rzeczy w swoim życiu. Szatan też chce wpłynąć na twoje 
oczekiwania. Chciałby, żebyś spodziewał się wyłącznie klęsk 
i niepowodzeń. 

W Przypowieściach Salomona 15:15 czytamy: Wszyst-
kie dni uciśnionego są złe (wypełnione zmartwieniem i tro ską); 
lecz człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę (bez 
względu na okoliczności).

* 1993 People of Destiny (Ludzie z Przeznaczeniem), Word Music.
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Zmartwienie to oczekiwanie przykrych wydarzeń zanim 
mają one miejsce. Biblia jasno stwierdza, że poprzez takie 
negatywne oczekiwania przychodzi na nas przygnębienie 
lub różne nieszczęścia. 

W Psalmie 27:13 Dawid pisze: Ja jednak wierzę, że ujrzę 
dobroć Pana w krainie żyjących. A w na stępnym wersecie 
zachęca nas: Miej nadzieję w Pa nu! Bądź mężny i niech serce 
twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu!

W Księdze Jeremiasza 29:11 Pan przedstawia swoje za-
mierzenia wobec nas: Albowiem ja wiem, jakie myśli mam 
o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgoto-
wać wam przyszłość i natchnąć nadzieją.

Pamiętaj, że diabeł chce pozbawić cię nadziei. Chce żebyś 
wyglądał, myślał, mówił i działał tak, jakby jej już dla ciebie 
zabrakło.

Zwróć uwagę na niesamowite słowa zapisane przez Dawi-
da w Psalmie 42:12: Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu 
drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest 
zbawieniem moim i Bogiem moim!

Przechowywanie takich wersetów w sercu pomoże ci 
zachować nadzieje i żyć w ciągłym radosnym oczekiwaniu. 
Nadzieja będzie obecna w twoich myślach, słowach, działa-
niach, a nawet wyglądzie. 

W Liście do Rzymian 5:5 Apostoł Paweł mówi, że: 
...nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.

Innymi słowy, wiemy, że Bóg nas kocha, ponieważ tak uczy 
nas Duch Święty. Składamy naszą nadzieję w Bogu, ponieważ 
wiemy, że nas kocha i ma dla nas wspaniałą przyszłość. Gdy na-
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sze nadzieje i oczekiwania ukryte są w Bogu, nigdy nie poczu-
jemy się rozczarowani, oszukani lub zawstydzeni. 

W Psalmie 84:12 czytamy: Albowiem słońcem i tarczą jest 
Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, co 
dobre, tym, którzy żyją w niewinności.

W Liście do Filipian 1:6 Paweł przekonuje, iż ma pewność, 
że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił 
aż do dnia Chrystusa Jezusa.

W Liście do Efezjan 2:10 Paweł wyjaśnia skąd u niego 
ta pewność: 

Jego bowiem dziełem jesteśmy (jego rękodziełem), stwo-
rzeni w Chrystusie Jezusie (na nowo narodzeni) do 
dobrych uczynków, do których przeznaczył (wcześniej za-
planował) nas Bóg, abyśmy w nich chodzili (wybierając 
ścieżki, które On wcześniej wyznaczył dla nas, prowadząc 
dobre życie, które dla nas przygotował).

Możliwe, że zadajesz sobie pytanie: „Skoro Bóg ma dla 
mnie taki wspaniały plan, kiedy zobaczę jego realizacje?” 
Odpowiedź znajdujemy w Księdze Kaznodziei Salomona 
3:17: ...bo każda sprawa i każde działanie ma swój czas.

 Bóg zrealizuje plan wobec twojego życia w swoim czasie. 
Twoje zadanie to, jak zaleca Piotr, ukorzyć się pod mocną ręką 
Bożą, aby nas wywyższył czasu swego (1 Pt. 5:6).

W Księdze Habakuka 2:2 Pan dał prorokowi wizje swo-
jego planu na przyszłość, przykazując mu, by ją zapisał, aby 
inni mogli ją odczytać. W następnym wersecie powiedział 
też: Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się nie-



22

Joyce Meyer

zawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się 
spełni, nie opóźni się (Hab. 2:3).

Autor Listu do Hebrajczyków 6:18-19 mówi, że wszystko 
to zostało zapisane, abyśmy ...my, którzy ocaleliśmy, mieli 
mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej 
to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej 
aż poza zasłonę.

A Paweł zapewnia, że ...Bóg współdziała we wszystkim ku 
dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według 
postanowienia jego są powołani (Rzym. 8:28).

W Liście do Kościoła w Efezie Paweł przypomina, że 
jesteśmy do czegoś przeznaczeni mówiąc: Temu zaś, który 
według mocy działającej w nas potrafi  daleko więcej uczynić 
(osiągnąć swój cel) ponad to wszystko, o co (ośmielilibyśmy się 
prosić) prosimy albo o czym myślimy (ponad nasze najśmielsze 
wyobrażenia, marzenia, nadzieje (Efez. 3:20).

Bóg pragnie, abyśmy byli pełni nadziei, ponieważ On 
może robić większe rzeczy niż nasze nadzieje i wyobraże-
nia. Jednak jeśli brak ci nadziei – tak jak pragnie tego diabeł 
– wówczas nie wypełniasz tego, co do ciebie należy, czyli nie 
pokładasz w Nim swoich oczekiwań wierząc, że On ma wo-
bec ciebie dobry plan, który jest w trakcie realizacji.

W Liście do Efezjan 1:11 Paweł mówi o Panu Jezusie, że 
...przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przezna-
czonym do tego od początku według postanowienia tego, który 
sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej.

Pamiętajmy o Bożym przykazaniu zawartym w Księdze 
Jozuego 1:8: Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich 
ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszyst-
ko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze 
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i wtedy będzie ci się powodziło. A także o wersecie z 5 Księgi 
Mojżeszowej 30:14, który mówi: Lecz bardzo blisko ciebie jest 
słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił. 

W Księdze Izajasza 55:11 Pan pokazuje jak wyznawanie 
Słowa pomoże nam w realizacji Jego planów w naszym życiu: 
Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca 
do mnie puste (bezużyteczne, nie osiągnąwszy celu), lecz wyko-
nuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.

Oddaj swoje usta Bogu, niech staną się Jego ustami. Za-
cznij wypowiadać Jego Słowo, ponieważ On ma dla ciebie 
dobrą przyszłość, dobre cele i dobry plan. Niech twoje słowa 
są zgodne ze Słowami Boga, nie nieprzyjaciela.

Pamiętaj, że każdy z nas został stworzony dla jakiegoś 
celu. Jak myślisz, jaki będziesz w przyszłości? Diabeł chce, byś 
myślał, że cały czas stajesz się gorszy. Chce, byś koncentrował 
się na tym, w czym jeszcze nie domagasz, zamiast na tym, 
co już osiągnąłeś.

Czy ulegasz frustracji czując, że nigdy nie uda ci się zmie-
nić? Wypełnij się nadzieją. Bóg zmienia cię przez cały czas. Jego 
Słowo pracuje nad tobą w po tężny sposób. 

5 Księga Mojżeszowa 7:22 przypomina nam, że Bóg 
pomaga nam zwyciężać naszych wrogów „po trosze”, krok 
po kroku.

W 2 Liście do Koryntian 3:18 Paweł mówi, że gdy trwa-
my w Bożym Słowie, zostajemy przemienieni na Boży obraz 
z chwały w chwałę.

A w Liście do Rzymian 12:2 czytamy, że zostajemy prze-
mienieni przez całkowitą odnowę umysłu, a poprzez te nowe 
myśli i postawę pokazujemy ...co jest wolą Bożą, co jest dobre, 
miłe i doskonałe (dla nas w Jego oczach).



24

Joyce Meyer

W Liście do Kolosan 1:27 Paweł mówi o tajemnicy, którą 
jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Twój niebiański Ojciec 
widzi cię w chwale. Jego wizja ciebie uwielbionego jest tak 
wielka, że wysłał swojego Ducha, by w tobie zamieszkał 
i doprowadził dzieło do końca.

Moja defi nicja słowa „chwała” to objawienie wszystkich 
Bożych atutów. Złóż w Nim swoją nadzieję i uwierz, że te 
wszystkie wersety odnoszą się również do ciebie. 

Naucz się wyznawać pozytywnie i z wiarą. Wypowiadaj 
na głos słowa: „Jestem przemieniany na Boży obraz, z chwały 
w chwałę” (2 Kor. 3:18). „Chrystus we mnie to moja na-
dzieja na większą chwałę. Duch Boży przemienia mnie 
codziennie, po trosze. Moje życie ma cel. Bóg ma dla mnie 
dobry plan.”

Pamiętaj, że zgodnie z wersetem w Liście do Rzymian 
4:17 służymy Bogu, który „powołuje” do bytu rzeczy, któ-
rych nie ma.

Co Bóg mówi o nas w swoim Słowie?

...wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłań-
stwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście 
rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do 
cudownej swojej światłości.

1 Pt. 2:9

Bóg zamierza objawiać, gdzie tylko się da, wspaniałe cele 
i zamiary, które dla ciebie zaplanował.

Naucz się mówić: „Zostałem powołany z ciemności, do 
Bożej chwalebnej światłości.”
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Negatywny obraz siebie to ciemność. Gdy nie lubisz sam 
siebie żyjesz w ciemności. Gdy myślisz, że jesteś bezwarto-
ściowy, żyjesz w ciemności.

W Księdze Malachiasza 3:17 Bóg mówi, że jesteśmy Jego 
klejnotami, Jego wyjątkową własnością, Jego skarbem. Tak! 
Jesteś cenny i twoje życie ma sens. Bóg ma wspaniały plan 
wobec twojej przyszłości. Masz rolę do odegrania w historii 
świata, lecz żeby ją przyjąć, musisz w to uwierzyć.

Może myślisz: „Ale zawiodłem tak wiele razy i popełniłem 
tyle błędów! Wiem, że rozczarowałem Boga.”

W Liście do Filipian 3:13-14 Paweł przyznaje, że nie 
osiągnął jeszcze doskonałości, lecz wyznaje też, że nie zamierza 
się poddać:

Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale 
jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając 
do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagro-
dy w górze, do której zostałem powołany przez Boga 
w Chrystusie Jezusie.

Bóg ma dobry plan wobec twojego życia. Nie żyj prze-
szłością. Przyjmij Słowo Pana zapisane w Księdze Izajasza 
43:18-19:

Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co mi-
nęło, już nie zważajcie! Oto Ja czynię rzecz nową: Już 
się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję 
na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu.



26

Joyce Meyer

Zwróć też uwagę na to, co Bóg mówi w Księdze Izajasza 
43:25: 

Jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje 
przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę.

Bóg tak bardzo pragnie, abyś dotarł do miejsca, które On dla 
Ciebie przeznaczył. Pragnie, abyś w pełni cieszył się dobrym 
życiem, które dla ciebie zaplanował. W swojej łasce i miłosier-
dziu jest gotowy, by wymazać wszelkie zło, jakiego dopuściłeś 
się w przeszłości. On zabezpieczył już nawet wszystkie przyszłe 
sytuacje, w których popełnisz błędy w przyszłości. Nie musisz 
żyć pogrążony w wyrzutach sumienia odnośnie przeszłości 
ani w strachu przed tym, co ma się dopiero wydarzyć. Bóg 
jest gotowy służyć ci wszelkiego rodzaju pomocą jakiej tylko 
potrzebujesz.

Izajasz 40:31 obiecuje, że ...ci, którzy ufają Panu (którzy 
Go oczekują, szukają i pokładają w Nim nadzieję), nabierają 
siły, wzbijają się w górę (do Boga) na skrzydłach jak orły (ku 
słońcu), biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.

Cóż za wspaniałe zapewnienie Bożej miłości i cu downego 
zaspokojenia wszelkiej potrzeby, która powstanie w nadcho-
dzących dniach. 

Patrz w przyszłość z nadzieją i pewnością, uzbrojony 
w Jego cudowne obietnice i świadomy Jego wspaniałych 
planów. Bądź przekonany, że ...cokolwiek On obiecał, ma moc 
i uczynić (Rzym. 4:21).

Nie patrz wstecz, patrz w przyszłość. Zrób krok wiary. Pa-
miętaj, że masz do zrealizowania wyjątkowe przeznaczenie!
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Poznaj swoją sprawiedliwość 
w Chrystusie

Chciałabym teraz podzielić się z tobą Słowem dotyczą-
cym sprawiedliwości. Piosenka „Zostałem uczyniony Bożą 
sprawiedliwością” mówi o tym, że zostaliśmy adoptowani do 
Bożej rodziny i stoimy przed Jego tronem jako członkowie 
królewskiego rodu. W Chrystusie osiągnęliśmy pełnię i je-
steśmy Jego współdziedzicami, bez grzechu, wykupieni Jego 
drogocenną krwią.* 

Jesteśmy Bożą sprawiedliwością w Chrystusie, jak Paweł 
napisał w 2 Liście do Koryntian 5:21: On (Bóg) tego (Chry-
stusa), który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy 
w nim stali się(mogli być postrzegani jako przykład sprawiedli-
wości) sprawiedliwością Bożą (tym czym powinniśmy być, przy-
jęci i zaakceptowani, pojednani z Nim dzięki Jego dobroci).

Psalm 48:11 mówi o naszym Panu: Jak imię twoje, Boże, 
tak i chwała twoja sięga krańców ziemi; Prawica twoja pełna 
jest sprawiedliwości.

Bóg wyciąga do ciebie swoją rękę pełną sprawiedliwo-
ści. 

W 1 Liście do Koryntian 1:8 Apostoł Paweł zapewnia nas, 
że (Bóg) utwierdzi nas (zachowa, da siłę, będzie naszą gwarancją 

* Słowa i muzyka Chris Sellmeyer, 1992, Life in the Word Inc.



28

Joyce Meyer

wobec wszelkich oskarżeń) aż do końca, tak iż będziemy bez 
nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa (Mesjasza).

Czy wiesz, co to oznacza? W Bożych oczach jesteś z Nim 
pojednany. Oznacza to, że już dzisiaj stoisz w miejscu, w któ-
rym On chce cię widzieć. Bóg jest gotowy bronić cię przed 
kłamstwami szatana, oskarżyciela braci (Obj. 12:10).

Jeśli ufasz Chrystusowi, Bóg nie widzi już twojej winy. 
Wręcz przeciwnie, chce udowadniać twoją niewinność. 

W Kazaniu na Górze Jezus powiedział swoim naśladow-
com: Błogosławieni (szczęśliwi, powodzi się duchowo, cieszą 
się Bożą przychylnością i zbawieniem), którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt. 5:6).

Według Jezusa, jako nowonarodzone dziecko Boże, masz 
prawo żyć ciesząc się Bożą przychylnością. Masz prawo cieszyć 
się życiem. To jest Jego dar dla ciebie. Zacznij wyznawać: 
„W Jezusie Chrystusie jestem Bożą sprawiedliwością.” 

Może wziąłeś na siebie ciężar pojednania z Bogiem. 
Sprawiedliwość nie przychodzi jednak w ten sposób. Tak, 
jak zbawienie nie przychodzi do nas poprzez nasze wysiłki, 
lecz jako dar. Zaniechaj więc prób i naucz się ufać, że to sam 
Bóg przekaże ci sprawiedliwość Chrystusa.

Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma! On nie 
dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy (Ps. 55:23).

W Liście do Rzymian 4:1-3 Paweł mówi o sprawiedliwości 
Abrahama:

...Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec 
nasz według ciała (jak wpłynęło to na jego pozycję i co 
zyskał)? 
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Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, 
ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. 
Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczy-
tane mu to zostało za sprawiedliwość (właściwe życie 
i pojednanie z Bogiem).

A w wersetach 23 i 24 Paweł zaznacza: 

A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu 
na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczy-
tane i którzy wierzymy w tego (ufamy i polegamy), który 
wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych.

Innymi słowy, Paweł mówi w tym fragmencie, że sprawie-
dliwość uzyskujemy wierząc, nie działając.

Gdy wierzymy w Jezusa Chrystusa, Bóg widzi nas jako 
sprawiedliwych. Dosłownie, Bóg podejmuje decyzję, że 
będzie uznawał nas za pojednanych ze sobą ze względu na 
krew Jezusa. Jest Bogiem suwerennym i ma prawo podjąć 
taką decyzję, jeśli taka jest Jego wola.

W pierwszym wersecie kolejnego rozdziału Listu do 
Rzymian Paweł podsumowuje: Usprawiedliwieni tedy z wiary, 
pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa 
(Rzym. 5:1).

Sprawiedliwości nie zdobywamy naszymi marnymi wy-
siłkami, lecz dzięki pracy, którą wykonał Jezus.

W Psalmie 37:25 Dawid napisał: Byłem młody i zestarza-
łem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani 
potomków jego żebrzących chleba.
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Wierzę, że jeśli jako rodzice, uchwycimy się sprawie-
dliwości jaką mamy w Bogu przez Chrystusa, nasze dzieci 
również ją przyjmą.

Jednak dzieci wychowywane przez rodziców borykających 
się z poczuciem winy, potępieniem i o ze rowym poczuciu wła-
snej wartości z zasady przejmują od nich taką postawę. Podob-
nie, jeśli rodzice rozumieją i wierzą, że Bóg ich kocha, że są dla 
Niego wyjątkowi, że ma dla nich dobry plan i że przez krew 
Chrystusa zostali usprawiedliwieni, wówczas dzieci, żyjące 
w tej prawdzie i będąc pod wpływem wiary rodziców, przyjmą 
Jezusa i wszystkie Jego obietnice również dla siebie.

W Księdze Przypowieści 20:7 czytamy: Sprawiedliwy 
postępuje nienagannie, szczęśliwe są po nim jego dzieci.

Psalm 37:39 mówi, że zbawienie sprawiedliwych przycho-
dzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli.

Pan jest po twojej stronie. Jego Słowo jest prawdą a ono 
obiecuje pokój, sprawiedliwość, bezpieczeństwo i zwycięstwo 
nad wszelkimi przeciwnościami. 

Naucz się wyznawać obietnicę z Izajasza 54:17: ...żadna 
broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, 
który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest 
dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi 
– mówi Pan.

W Psalmie 34:16 Dawid mówi: 

Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego 
słyszą ich krzyk. 

To oznacza, że Bóg czuwa nad tobą i słucha cię, ponieważ 
cię kocha. A w wersetach 18, 20 i 23 Dawid mówi dalej:
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Wołają, a Pan wysłuchuje ich, i ocala ich ze wszystkich 
udręk.

Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wy-
zwala go ze wszystkich.

Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, 
którzy mu ufają.

Od chwili, gdy przyjąłeś Jezusa jako Zbawiciela, wzrastasz 
w Nim. Można powiedzieć, że jesteś w drodze. Popełniasz 
jeszcze błędy, może nie jesteś doskonały, lecz jeśli twoje serce 
jest zwrócone do Chrystusa, wierzę, że On przez cały czas 
uznaje cię za doskonałego. 

W Księdze Izajasza 54:14 Pan obwieszcza: Będziesz mocno 
ugruntowany na sprawiedliwości (pojednany z Bogiem), daleki 
od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie 
zbliży się do ciebie.

Księga Przypowieści 28:1 mówi, że sprawiedliwy jest 
nieustraszony jak młody lew. Gdy masz pewność, że przez 
Chrystusa jesteś sprawiedliwy, gdy rzeczywiście zostało ci to 
objawione, wówczas nie żyjesz w strachu, ponieważ sprawie-
dliwość przynosi odwagę: 

Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł 
współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego 
we wszystkim, podobnie jak my, z wy jątkiem grzechu. 
Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski (tronu Bo-
żej niezasłużonej przez nas grzeszników przychylności), 
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abyśmy dostąpili miłosierdzia (dla naszych grzechów) 
i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze (dokładnie 
wtedy, gdy jej potrzebujemy).

Hebr. 4:15-16

Możemy zbliżać się do tronu łaski z odwagą, nie ze wzglę-
du na własną lecz Jego doskonałość: Tym bardziej więc teraz, 
usprawiedliwieni (pojednani z Bogiem, uczynieni sprawiedli-
wymi) krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gnie-
wu (Rzym. 5:9).

Może całe życie zastanawiałeś się, co jest z tobą nie tak. 
Odpowiedzią na to pytanie jest bardzo dobra nowina: zostałeś 
uczyniony sprawiedliwym! Więc teraz już wszystko jest 
z tobą w porządku. 

Zachęcam wszystkich, by cały czas wyznawali: „Może nie 
jestem jeszcze tam, gdzie powinienem być, lecz chwała Bogu, 
nie jestem też tam, gdzie byłem kiedyś. Wszystko jest ze mną 
w porządku i zm ie rzam do celu.”

Pamiętajmy, że przemiana to proces, a w jego trakcie Bóg 
postrzega nas jako sprawiedliwych. 

Jesteś sprawiedliwy. Takim uczynił cię Bóg poprzez krew 
Jezusa. 

Zmiany, które zachodzą w twoim życiu są przejawem 
sprawiedliwości, którą Bóg obdarował cię przez wiarę.

Chwała Bogu! To niesamowite prawdy!
Przyjmując Bożą miłość i sprawiedliwość zostaniesz 

uzdrowiony z braku poczucia bezpieczeństwa i strachu przed 
odrzuceniem.
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Zatrzymaj się teraz i wyznaj: „Jestem sprawiedliwością 
Bożą w Jezusie Chrystusie.” Zachęcam cię, byś wyznawał tę 
prawdę kilka razy dziennie, codziennie!

W Liście do Rzymian 14:17 Apostoł Paweł mówi, że 
Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość 
i pokój, i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość prowadzi 
do pokoju, a pokój do radości. 

Jeśli brak ci pokoju i radości, może nie przyjąłeś jeszcze 
objawienia o sprawiedliwości. Bóg chce błogosławić cię fi zycz-
nie i fi nansowo. Jednak większość ludzi żyjąca w potępieniu 
i w poczuciu winy, nigdy nie osiąga prawdziwej obfi tości. 
Biblia mówi, że sprawiedliwi, którzy wiedzą, że są sprawie-
dliwi, żyją w obfi tości i bezpieczeństwie.

Czy wiesz, co Bóg mówi o tobie? W Psalmie 1:3 obiecuje, 
że człowiek, który ma upodobanie w zakonie Pana będzie jak 
drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc 
we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co 
uczyni, powiedzie się.

Rozważaj swoją pozycję w Bogu, zamiast koncentrować 
się na tym, w czym nie domagasz.

Jak przeczytaliśmy w Księdze Jozuego 1:8: Niechaj nie 
oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj 
o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest 
napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie 
ci się powodziło.

Pamiętaj, że Psalm 1:2, 3 mówi, że jeśli zwyczajem twoim 
stanie się rozważanie Słowa dniem i no cą, będziesz jak drzewo 
przynoszące owoc i we wszystkim będzie ci się powodziło.

Rozważaj Słowo i wypowiadaj Słowo. Gdy szatan atakuje 
twój umysł, kontratakuj Bożym Słowem. Pamiętaj, że Jezus 
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pokonał diabła wypowiadając Słowo, mówiąc: napisano... 
(Łk. 4:4, 8, 10).

W Księdze Przypowieści 18:10 czytamy: Imię Pana 
jest mocną wieżą; chroni się do niej sprawiedliwy (pojednany 
z Bogiem, prawy) i jest bezpieczny (od wszelkiego zła i silny).

W Psalmie 72:7 jest napisane: Niech zakwitnie sprawie-
dliwość za dni jego i obfi tość pokoju, póki stanie księżyca! 
Przyjmij swoją sprawiedliwość w Bogu, abyś mógł obfi tować 
w pokój.

Może zastanawiasz się nad wszystkimi błędami, które 
popełniłeś. Przypomnę ci słowa wypowiedziane przez Boga 
o Jego ludzie z Listu do Hebrajczyków 10:16-18: 

Takie zaś jest przymierze (testament, umowa), jakie 
zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa 
moje włożę w ich serca i na umysłach (w najgłębszych 
myślach i w ich pojmowaniu) ich wypiszę je, 
...a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. 
Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofi ary 
za grzech.

Innymi słowy, twoje grzechy zostały anulowane w mo-
mencie, gdy poniesiona została za nie kara. Ponieważ Jezus 
wykonał swą pracę na krzyżu w spo sób dokładny i całkowity, 
nie możesz zrobić nic, by zadośćuczynić za swoje grzechy. 
Aby zadowolić Boga możesz jedynie przez wiarę przyjąć to, 
co On chce ci dać.

List do Hebrajczyków 10:19-20 mówi, że Jezus poprzez 
swoją ofi arę dał nam drogę nową i żywą tak, abyśmy mogli 
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z wolnością i pewnie wchodzić w Jego obecność, poprzez 
moc, która jest w Jego krwi.

Pomiędzy tobą i Bogiem nie musi być już dzielącej was 
zasłony. To wspaniała wiadomość! Możesz odważnie przycho-
dzić do Boga i spędzać z Nim czas, ponieważ twoje grzechy 
zostały anulowane, usunięte i zapomniane.

Ciesz się! Jesteś sprawiedliwością Boża w Chrystusie! 
(2 Kor. 5:21)
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4

Zwyciężaj nad strachem

Czy żyjesz w strachu?
W piosence „Nie bój się Moje Dziecko”, Pan wypowiada 

słowa życia:
„Nie bój się Moje Dziecko
Jestem zawsze przy tobie.
Czuję twój ból
I widzę każdą łzę.
Nie bój się Moje Dziecko
Wiem, jak troszczyć się
O to, co moje jest.”*

W 2 Liście do Tymoteusza 1:7 Apostoł Paweł pisze do 
swojego młodego ucznia zachęcając go, by nie bał się usługi-
wać: Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni (tchórzostwa, 
płochliwości, obawy, zawstydzenia), lecz (dał nam ducha) mocy 
i miłości, i powściągliwości (samokontroli, dyscypliny).

Zapamiętaj ten werset. Naucz się go na pamięć i powtarzaj 
za każdym razem, gdy pojawia się pokusa strachu.

Strach nie pochodzi od Boga. To szatan chce wypełnić 
twoje serce strachem. Bóg ma plan wobec twojego życia, 
a ty możesz go przyjąć przez wiarę. Pamiętaj jednak, że 

* 1986 Some-O-Dat Music, Word Music. 
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szatan także ma dla ciebie plan. Jego plan przyjmujemy, gdy 
ulegamy strachowi.

Dawid napisał: Szukałem (pytałem o) Pana i odpowiedział 
mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich (Ps. 34:4).

Jezus jest naszą ochroną. Gdy będziesz szczerze Go szukał, 
On uwolni cię od wszystkich twoich lęków. W Ewangelii Jana 
14:27 Jezus zwrócił się do swoich przestraszonych uczniów: 
...Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. (nie 
pozwalajcie sobie na zawstydzenie, bojaźliwość, nie dajcie się 
niepokoić i wyprowadzać z równowagi).

Oznacza to, że musisz aktywnie wystąpić przeciwko 
strachowi. Podejmij dzisiaj decyzję, że nie pozwolisz ducho-
wi strachu więcej cię zastraszać, ani dominować w twoim 
życiu. 

W Psalmie 56:4-5 Dawid powiedział o naszym Panu:

Ilekroć lęk mnie ogarnia, w tobie mam nadzieję. 
Bogu (z Jego pomocą), którego słowo wysławiać będę, 
Bogu ufam, nie lękam się; cóż mi może uczynić czło-
wiek?

W Księdze Izajasza 41:10 Pan zapewnia swój lud: Nie bój 
się (nie ma się czego bać), bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja 
Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię 
(zwycięską) prawicą sprawiedliwości swojej.

Autor Listu do Hebrajczyków 13:5 ostrzega nas przed 
ciągłą walką o dobra materialne i poczucie bezpieczeństwa, 
przypominając nam: ...sam (Bóg) bowiem powiedział: Nie 
porzucę cię ani cię nie opuszczę.
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A w wersecie szóstym mówi: Tak więc z ufnością możemy 
mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; Cóż 
może mi uczynić człowiek?

Strach podsuwa nieprawdziwe myśli, które wydają się 
realne. Nieprzyjaciel chce wmówić ci, że obecna sytuacja 
dowodzi, iż w przyszłości czekają cię tylko porażki. Jednak 
Biblia uczy, że bez względu na to, jak bardzo złe wydają 
się okoliczności, dla Boga nie ma nic niemożliwego (Mk. 
9:17-23).

W Księdze Izajasza 41:13 czytamy: Bo Ja, Pan, jestem 
twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię 
do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę! Oznacza to, że słysząc 
złe wieści nie musisz się bać. Nie przestawaj ufać Bogu. On 
może sprawić, że wszystko obróci się ku dobremu. 

W Liście do Rzymian 8:28 Apostoł Paweł przypomina 
nam, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, 
którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia 
jego są powołani. 

W Księdze Izajasza 43:1-3 czytamy: Lecz teraz – tak mówi 
Pan – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izra-
elu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imie-
niem – moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę 
z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień 
nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo Ja, Pan, jestem twoim 
Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem...

Naucz się głośno wyznawać wersety dotyczące strachu. 
Wypowiadaj je, gdy jesteś sam. Niech to będzie jasne 
w duchowej rzeczywistości, że nie zamierzasz żyć w lęku. 
Obwieszczając Boże Słowo, dajesz diabłu do zrozumienia, że 
nie zamierzasz pozwolić mu się dręczyć. Pamiętaj, że Biblia 
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mówi, iż strach to udręka a w miłości nie ma bojaźni (1 Jn. 
4:18). Jezus umarł, by uwolnić nas od wszelkiej udręki, jak 
widzimy w Liście do Efezjan 3:12-13, w którym Paweł mówi, 
że ze względu na naszą wiarę w Jezusa Chrystusa:

...mamy swobodę (odwagę i śmiałość) i dostęp (nieograni-
czony przystęp do Boga w wolności i bez strachu) do Boga 
z ufnością przez wiarę w niego. 
Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu (nie ulegali 
przygnębieniu czy stawali się bojaźliwi)...

W Psalmie 46:2-3 przypominamy sobie: 

Bóg jest ucieczką i siłą (potężną i nie wystawianą na 
pokusy) naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. 
Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry 
zachwiały się w głębi mórz.

W Pierwszym rozdziale Księgi Jozuego Bóg wielokrotnie 
zachęca go, by był mocny i mężny (werset 6), zapewniając, 
że Pan, Bóg jego, będzie z nim wszędzie, dokądkolwiek pójdzie 
(werset 9). Dlatego nie musimy się bać. Ponieważ przesłanie 
Pana dla ciebie jest takie samo jak dla Jozuego.

Bóg jest z tobą. Nigdy cię nie zostawi ani nie opuści (Hebr. 
13:5). Jego oko spoczywa na tobie nieustannie (Ps. 33:18). 
Jesteś wyrysowany na Jego dłoniach (Iz. 49:16). Dlatego 
nie musisz się bać. Bądź silny, pewny siebie, odważny, nie 
bój się.

W Ewangelii Mateusza 6:34, w Kazaniu na Górze, Jezus 
uczył swoich naśladowców: Nie troszczcie się więc o dzień ju-
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trzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć 
ma dzień swego utrapienia.

W Ewangelii Mateusza 8:23-27 czytamy o tym, jak 
uczniowie wystraszyli się burzy: A On rzekł do nich: Czemu 
jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry 
i morze i nastała wielka cisza (werset 26).

W Ewangelii Łukasza 12:25-26 Jezus pyta: ...kto z was 
może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu ło-
kieć jeden?

Nie bój się, powiedziane jest w Księdze Izajasza 54:4, ...bo 
już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zosta-
niesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie 
będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa. 

A w Księdze Izajasza 35:4 czytamy: Mówcie do zanie-
pokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz 
Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam on przychodzi 
i wybawi was!

Poproś Boga, by wzmocnił twego wewnętrznego czło-
wieka, aby Jego siła i moc cię wypełniły i abyś już nie ulegał 
pokusie strachu (Efez. 3:16).

Chciałabym podzielić się z tobą wielkim objawieniem 
dotyczącym strachu, które otrzymałam od Boga. 

Bóg mówiąc do nas w swoim Słowie: Nie lękaj się nie 
przykazuje nam, byśmy nie odczuwali strachu. Mówi tak 
naprawdę, że, gdy czujemy strach, gdy nieprzyjaciel atakuje 
nas strachem, nie powinniśmy się wycofywać i uciekać, tylko 
iść naprzód, pomimo naszych odczuć.

Przez wiele lat odczuwając strach czułam się jak tchórz. 
Nauczyłam się jednak, że sposobem na strach jest stawienie 
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mu czoła i konfrontacja. Oznacza to, że realizujemy Boże 
Słowo nawet, gdy czujemy lęk.

W Psalmie 34:4 Dawid mówi: Szukałem Pana i od-
powiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. 
A Jan przypomina nam: W miłości nie ma bojaźni (strach 
nie istnieje), wszak doskonała (dojrzała, pełna) miłość usuwa 
bojaźń (wszelki jej ślad), gdyż bojaźń drży przed karą; kto się 
więc boi, nie jest doskonały w miłości (nie dojrzał do jej pełni) 
(1 Jn. 4:18).

Pamiętaj, że Bóg cię kocha! A ponieważ cię kocha 
i troszczy się o ciebie swoją doskonałą miłością, możesz żyć 
wolny od strachu.

Jeśli w twoim życiu jest tak wiele obaw, że w tym momencie 
wolność od strachu wydaje ci się mrzonką, pamiętaj, że Bóg 
może całkowicie uwolnić cię od jakiegokolwiek problemu 
w jednej chwili, lecz często robi to stopniowo. Ciesz się, więc, 
że Bóg w tobie pracuje. Bóg zaczął to dobre dzieło i On je 
dokończy (Fil. 1:6).

Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się 
będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać? pyta 
Psalmista w pierwszych wersetach 27 Psalmu. A w piątym 
i szóstym wersecie Dawid mówi, że gdy pojawią się problemy, 
Bóg go ukryje. Postawi go wysoko na skale poza zasięgiem 
nieprzyjaciół. Dalej ogłasza, że złoży Panu ofi ary i będzie 
śpiewał i wysławiał Pana w okrzykach radości. 

Bóg zrobi dla ciebie to, co zrobił dla króla Dawida. Uwierz 
Panu. On ma moc, by uwolnić cię od wszelkiego strachu.

Posłuchaj słów, które Anioł Pana powiedział do Daniela 
zapewniając, że jego modlitwy zostały wysłuchane: ...Nie 
bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś 



Uzdrowienie skruszonych serc

43

zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje 
zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów! 
(Dan. 10:12)

Diabeł próbuje ci wmówić, że Bóg nie słyszał twojej 
modlitwy i że na nią nie odpowie. Pamiętaj, że Słowo Boże 
to miecz Ducha (Efez. 6:17). Mieczem Słowa pokonujemy 
przeciwnika. Zachowaj te wersety w swoim sercu, rozważaj 
je dniem i nocą.

Tylko Bożym Słowem jesteś w stanie pokonać nie-
przyjaciela. Tylko znając Boże Słowo rozpoznasz kłamstwa 
diabła. Wyznawaj Boże Słowo, a ono doprowadzi cię do 
zwycięstwa. 

Może boisz się rozmawiać z kimś, kto ma nad tobą wła-
dzę. Może zostałeś oskarżony i martwisz się, co powiedzieć 
na swoją obronę. Posłuchaj słów Jezusa z Ewangelii Łukasza 
12:11-12: A gdy was wodzić będą do ... i do urzędów, i do 
władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. 
Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co 
trzeba mówić.

Gdy pojawia się pokusa, by ulec strachowi, powtarzaj 
Psalm 23:1-6 jako swoje wyznanie wiary w Pana, Jego za-
bezpieczenie dla siebie i opiekę:

Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. 
Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne 
prowadzi mnie. 
Duszę moją pokrzepia. 
Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na 
imię swoje. 
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Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, 
boś Ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. 
Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, 
namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa 
się. 
Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni 
życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie 
dni.
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Podsumowanie

Stój niewzruszenie

W książce tej dzielę się wersetami odnośnie Bożej miłości, 
wspaniałej przyszłości, jaką Bóg zaplanował, naszej sprawie-
dliwości w Chrystusie i wolności od strachu.

Wszystkie obietnice zawarte w tych wersetach stanowią 
twoje dziedzictwo jako sługi Pana. Jednak musisz być świa-
domy, że diabeł będzie próbował ci je wykraść. On chce byś 
wrócił do niewoli.

Dlatego Apostoł Paweł w Liście do Galacjan 5:1 mówi: 
Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod 
jarzmo niewoli. 

Kluczem do zwycięskiego chrześcijańskiego życia jest 
cierpliwość, nieustępliwość i wytrwałość:

Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką 
zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, 
gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego (i w pełni cieszyli 
się tym), co obiecał.

Hebr. 10:35-36

Twój niebieski Ojciec chce, byś w pełni cieszył się tym, 
co zostało dla ciebie nabyte za cenę krwi Jezusa Chrystusa. 
Bądź zdeterminowany. Podejmij teraz decyzję, że nigdy się 
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nie poddasz. Wyznawaj wersety z dalszej części tej książki, aż 
staną się nieodłączną częścią ciebie.

Zawsze pamiętaj, że Bóg cię kocha i że w Jego Słowie 
jest życie.
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WYZNANIA BIBLIJNE

Wstęp 
Boże Słowo

Bóg posyła słowo swoje, aby mnie uleczyć i wyratować 
od zagłady (Ps. 107:20).

Szczęśliwy jestem (błogosławiony, powodzi mi się), po-
nieważ nie idę za radą bezbożnych (nie słucham ich porad, 
planów ani celów) ani nie stoję (poddany i bierny) na drodze 
grzeszników, ani nie zasiadam (by odpocząć i zrelaksować się) 
w gronie szyderców (i prześmiewców), lecz mam upodobanie 
w zakonie Pana i zakon (rady, polecenia i nauczanie) jego 
rozważam (badam) dniem i nocą. 

Będę jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, 
wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie 
więdnie, a wszystko, co uczynię, powiedzie się (i osiągnie 
dojrzałość) (Ps. 1:1-3).

Księga tego zakonu nie oddali się od moich ust, ale będę 
rozmyślał o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, 
co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się mojej drodze 
i wtedy będzie mi się powodziło (Joz.1:8).

Lecz bardzo blisko mnie jest słowo, w moich ustach 
i w moim sercu, abym je czynił (5 Mojż. 30:14).

Tak będzie z Bożym Słowem, które wychodzi z moich ust: nie 
wróci do Boga puste (bezużyteczne), lecz wykona Jego wolę 
i spełni pomyślnie to, z czym On je wysłał (Iz. 55:11).

Ponieważ ja, z odsłoniętym obliczem, oglądam 
(w Bożym Słowie) jak w zwierciadle chwałę Pana, zostaję 
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przemieniony w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to 
sprawia Pan, który jest Duchem (2 Kor. 3:18).

Słowo Boże jest prawdą i (badając je) poznam prawdę, 
a prawda mnie wyswobodzi (Jn. 17:17, Jn. 8:32).

Rozdział 1
Boża miłość

Ale w tym wszystkim zwyciężam przez tego, który mnie 
umiłował. 

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani 
aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przy-
szłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne 
stworzenie nie zdoła mnie odłączyć od miłości Bożej, która jest 
w Chrystusie Jezusie, Panu moim (Rzym. 8:37-39).

Albowiem tak Bóg mnie umiłował, że Syna swego jed-
norodzonego dał, abym ja, który w Niego wierzę (któremu 
ufam i na którym polegam, nie zginął (nie zagubił się), ale 
miał żywot wieczny (Jn. 3:16).

Sam Ojciec miłuje mnie (czule), dlatego że umiłowałem 
Jezusa i uwierzyłem, że On od Boga wyszedł (Jn. 16:27).

Ponieważ mam przykazania Jezusa i przestrzegam ich, mi-
łuję (szczerze) Jezusa; a ponieważ go (szczerze) miłuję, będzie 
mnie też miłował Ojciec i Jezus miłować mnie będzie, i objawi 
(pokaże) mi samego siebie. (Pozwoli mi się jasno zobaczyć 
i sprawi, że będzie dla mnie realny) (Jn. 14:21).

Miłuję Pana, ponieważ On mnie przedtem umiłował 
(1 Jn. 4:19).

Jakże cenna jest łaska (stała miłość) twoja, Boże! Przeto 
chronię się w cieniu skrzydeł twoich (Ps. 36:8).
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Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy 
wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi dro-
gę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. 
Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już 
znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na 
mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt 
wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem twoim? 
I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nie-
ba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie 
umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy 
i chciał spocząć na krańcu morza. ...jak niezgłębione są dla 
mnie myśli twe, Boże, jak wielka jest ich liczba! Gdybym je 
chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku; gdybym skończył, 
jeszcze byłbym z tobą (Ps. 139:1-7, 17-18).

I dlatego Pan czeka (oczekując i pragnąc), aby mi okazać 
łaskę, i dlatego podnosi się, aby się nade mną zlitować, gdyż 
Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwy (błogosławiony) jestem, 
ponieważ (gorliwie) na Niego czekam (tęsknie Go wyczekuję) 
(Jego zwycięstwa, przychylności, Jego miłości, pokoju, radości 
i Jego z niczym nieporównywalnej obecności!) (Iz. 30:18).

Pan mnie nie osieroci (nie zostawi mnie bezbronnego, 
opuszczonego, zasmuconego) (1 Jn. 14:18).

Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie 
przygarnie (adoptuje mnie jako swoje dziecko) (Ps. 27:10).

Chrystus przez wiarę (prawdziwie) zamieszkał (osiedlił 
się, uczynił sobie na stałe mieszkanie) w sercu moim, abym ja, 
wkorzeniony i ugruntowany w miłości, zdołał pojąć ze wszyst-
kimi świętymi (oddanymi Bogu ludźmi), jaka jest szerokość 
i długość, i wysokość, i głębokość, i abym (rzeczywiście) mógł 
poznać (praktycznie, poprzez własne doświadczenie) miłość 
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Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abym 
został wypełniony całkowicie pełnią Bożą (mam najbogatsze 
zasoby Jego Boskiej obecności i stałem się ciałem zupełnie 
wypełnionym i zalanym samym Bogiem!) (Efez. 3:17-19).

Jezus mnie umiłował tak jak Ojciec Jego umiłował; trwam 
więc w miłości Jego. A tak wielka jest Jego miłość do mnie 
– większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swo-
je kładzie za przyjaciół swoich (Jn. 15:9, 13).

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku mnie przez to, 
że kiedy byłem jeszcze grzesznikiem, Chrystus (Mesjasz, 
Namaszczony) za mnie umarł (Rzym. 5:8).

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszcze-
nie grzechów, według bogactwa łaski jego, której mi hojnie 
udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności – (ponie-
waż On dobrze mnie rozumie i zawsze wie, co jest dla mnie 
najlepsze) (Efez.1:7).

A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak 
Boża łaska i miłość nie opuści mnie, a przymierze Jego pokoju 
i spełnienia się nie zachwieje, ponieważ Pan się nade mną 
lituje (Iz. 54:10).

Wierny (godny zaufania i zawsze dotrzymujący obietnic, 
dlatego mogę na Nim polegać) jest Bóg, który mnie powołał 
do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego 
(1 Kor. 1:9).

Błogosław (z wdzięcznością i miłością chwal), duszo moja, 
Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! 

Błogosław (z wdzięcznością i miłością chwal), duszo moja, 
Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! 
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On odpuszcza wszystkie winy moje, leczy wszystkie cho-
roby moje. On ratuje od zguby życie moje; On wieńczy mnie 
łaską i litością (Ps. 103:1-4).

On nasyca dobrem życie moje, tak iż odnawia się jak 
u orła młodość moja. Pan wymierza sprawiedliwość i przy-
wraca prawo wszystkim uciśnionym.

Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. 
Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Lecz jak 
wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć jego dla 
tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, 
tak oddalił ode mnie występki moje. Jak się lituje ojciec nad 
dziećmi, tak się lituje (tak czuły i współczujący jest) Pan nade 
mną, ponieważ się go boję. Lecz łaska Pana od wieków na 
wieki... (Ps. 103:5-6, 8-9, 11-13, 17).

Ufam Panu, Jego łaska mnie otacza (Ps. 32:10).
Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała Jego niech 

będzie zawsze na ustach moich! Dusza moja będzie się chlubić 
Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się! Wysławiajcie 
Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego! 

Szukałem Pana i odpowiedział mi! I uchronił mnie od 
wszystkich obaw moich. Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie 
I oblicza wasze nie okryją się wstydem! Wołałem, a Pan 
wysłuchał i wybawił mnie z wszystkich ucisków moich. 
Anioł Pański zakłada obóz Wokół tych, którzy się go boją, 
i ratuje ich. 

Skosztowałem (sprawdziłem) i zobaczyłem, że dobry jest 
Pan: Sam doświadczyłem, że błogosławiony jest człowiek, 
który u Niego szuka schronienia (Jemu ufa)! (Ps. 34:2-9)
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Rozdział 2 
Twoja przyszłość

Wszystkie dni uciśnionego są złe (poprzez zmartwienia 
i troski); lecz ponieważ mam wesołe usposobienie, mam usta-
wiczną ucztę (bez względu na okoliczności) (Przyp. 15:15).

Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. 
Mam nadzieję w Panu! Jestem mężny i serce moje jest niezłom-
ne! Mam nadzieję w Panu! Oczekuję Go! (Ps. 27:13,14).

Albowiem ja wiem, jakie myśli ma o mnie Bóg, myśli 
o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować mi przyszłość i na-
tchnąć mnie nadzieją (Jer. 29:11).

Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? 
Ufam Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem 
moim i Bogiem moim! (Ps. 42:11)

Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercu 
moim przez Ducha Świętego, który jest mi dany (Rzym. 
5:5).

Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały 
udziela mi Pan, nie odmawia mi tego, co dobre, ponieważ 
żyję w niewinności (Ps. 84:11).

Mam tę pewność, że Ten, który rozpoczął we mnie do-
bre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa 
(do dnia Jego powrotu) (rozwijając we mnie tę dobrą pracę 
i doprowadzając ją do końca) (Fil. 1:6).

Jego bowiem dziełem jestem, stworzony (na nowo stwo-
rzony, nowonarodzony) w Chrystusie Jezusie do dobrych 
uczynków, do których przeznaczył mnie Bóg, abym w nich 
chodził (prowadząc dobre życie, które zaplanował dla mnie 
wcześniej Bóg) (Efez. 2:10).
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Każda sprawa i każde działanie ma swój czas. Dlatego 
chcę ukorzyć się pod mocną rękę Bożą, aby mnie wywyższył 
czasu swego (Kazn. 3:17, 1 Pt. 5:6).

Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się 
niezawodnie. Jeżeli się odwleka, (nie rozpaczam) wyczekuję 
go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się (będę cierpliwy, 
nie opóźni się bowiem ani o jeden dzień) (Hab. 2:3).

Abym przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których 
niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, ja, który ocalałem, 
miał mocną zachętę do pochwycenia leżącej przede mną na-
dziei. Jej to się trzymam jako kotwicy duszy, pewnej i moc-
nej, sięgającej aż poza zasłonę (Hebr. 6:18-19).

(Nie boję się, ponieważ) wiem, że Bóg współdziała ze 
mną we wszystkim ku dobremu, ponieważ Boga miłuję, to 
znaczy jestem powołany według Jego postanowienia (Rzym. 
8:28).

Mój Bóg według mocy działającej we mnie potrafi  daleko 
więcej uczynić ponad to wszystko, o co proszę albo o czym 
myślę, (marzę czy mam nadzieję) (Efez. 3:20).

W Jezusie Chrystusie też przypadło mi w udziale stać 
się Jego cząstką (i otrzymałem dziedzictwo), gdyż zostałem 
do tego przeznaczony od początku według postanowienia 
tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej 
(Efez. 1:11).

Księga tego zakonu nie oddali się od moich ust, ale będę 
rozmyślał o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, 
co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się mojej drodze 
i wtedy będzie mi się powodziło (Joz.1:8).

Bardzo blisko mnie jest słowo, w moich ustach i w moim 
sercu, abym je czynił (5 Mojż. 30:14).



54

Joyce Meyer

Tak będzie z Bożym Słowem, które wychodzi z moich 
ust: nie wróci do Boga puste (bezużyteczne), lecz wykona 
Jego wolę i spełni pomyślnie to, z czym On je wysłał (Iz. 
55:11).

(Ponieważ ja), z odsłoniętym obliczem, oglądając jak 
w zwierciadle chwałę Pana, zostaję przemieniony w ten sam 
obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest 
Duchem (2 Kor. 3:18).

Nie upodabniam się do tego świata (nie podążam za 
jego powierzchownymi zwyczajami), ale się przemieniam 
przez (całkowite) odnowienie umysłu (przez nowe ideały 
i nową postawę), abym umiał rozróżnić (dla siebie), co jest 
wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe (dla mnie w Jego 
oczach) (Rzym. 12:2).

Bóg chciał mi dać poznać, jak wielkie jest między poga-
nami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus we 
mnie, nadzieja chwały (Kol. 1:27).

Jak Bóg powołuję to, czego nie ma, do bytu, ogłaszam, 
że jestem częścią rodu wybranego, królewskiego kapłaństwa, 
narodu świętego, ludu nabytego, abym rozgłaszał cnoty 
tego, który mnie powołał z ciemności do cudownej swojej 
światłości (Rzym 4:17; 1 Pt. 2:9).

Ponieważ jestem własnością Pana (On publicznie mnie 
uzna i otwarcie ogłosi, iż jestem Jego klejnotem, Jego szcze-
gólnym skarbem) oszczędzi mnie, jak ktoś oszczędza swojego 
syna, który mu służy (Mal. 3:17).

Jak Apostoł Paweł, ja o sobie samym nie myślę, że (już) 
pochwyciłem, ale jedno czynię (moją aspiracją jest): zapomi-
nając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, 
zmierzam do celu, do (najwyższej, niebiańskiej) nagrody 
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w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chry-
stusie Jezusie (Fil. 3:13-14).

Nie wspominam dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, 
już nie zważam!

Oto Pan czyni rzecz nową: Już się rozwija a ja ją do-
strzegam i jestem jej świadomy. Tak, On przygotowuje 
(dla mnie nawet) na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu (Iz. 
43:18-19).

Ponieważ do Niego należę, Pan, przez wzgląd na siebie 
może zmazać moje przestępstwa i moich grzechów nie wspo-
mni (Iz. 43:25).

Ponieważ ufam Panu (oczekuję Go, szukam i pokładam 
w Nim nadzieję), nabieram siły, wzbijam się w górę (blisko 
Boga) na skrzydłach jak orzeł (wzbija się do słońca), biegnę, 
a nie mdleję, idę, a nie ustaję (Iz. 40:31).

Mam zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc 
i uczynić, ponieważ jestem przeznaczony do wypełnienia Jego 
Boskiego planu (Rzym 4:21).

Rozdział 3 
Twoja sprawiedliwość w Chrystusie

On tego, który nie znał grzechu, za mnie grzechem 
uczynił, abym w nim stał się sprawiedliwością Bożą (tak 
jak powinienem być postrzegany; przyjęty, zaakceptowany, 
pogodzony z Bogiem) (2 Kor. 5:21).

Jak imię twoje, Boże, tak i chwała twoja sięga krańców zie-
mi; Prawica twoja pełna jest sprawiedliwości (Ps. 48:11).

On utwierdzi mnie (utrzyma mnie, da mi siłę i będzie moją 
gwarancją wobec wszelkich oskarżeń) aż do końca, tak iż 
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będę bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa 
(Mesjasza) (1 Kor.1:8).

Błogosławiony (szczęśliwy, zadowolony i duchowo mi 
się powodzi; cieszę się Bożą przychylnością i zbawieniem), 
ponieważ łaknę i pragnę sprawiedliwości (właściwej relacji, 
pojednania z Bogiem), albowiem będę (całkowicie) nasycony 
(Mt. 5:6).

Zrzucam na Pana brzemię swoje, a On mnie podtrzyma! 
On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się (upadł, potknął 
się, zawiódł) sprawiedliwy (Ps. 55:23).

Biblia została napisana również ze względu na mnie, 
abym wiedział, że (sprawiedliwość, pojednanie z Bogiem) 
ma być także mi poczytane, ponieważ wierzę w Boga (ufam, 
polegam), który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych 
(Rzym 4:24).

Ponieważ jestem usprawiedliwiony (uznany i ogłoszony 
sprawiedliwym, pojednany z Bogiem) z wiary, (przyjmuję tę 
prawdę, że) pokój mam z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa (Mesjasza, Namaszczonego) (Rzym.5:1).

Ponieważ jestem sprawiedliwy, postępuję nienagannie; 
szczęśliwe (błogosławione) są po mnie moje dzieci (Przyp. 
20:7).

Ponieważ jestem sprawiedliwy moje zbawienie przychodzi 
od Pana, On jest moją obroną (bezpieczną warownią) w czasie 
niedoli (Ps.37:39).

Żadna broń ukuta przeciwko mnie nic nie wskóra, 
a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko mnie wystą-
pi, zadam kłam. Takie jest moje dziedzictwo (pokój, spra-
wiedliwość, bezpieczeństwo, zwycięstwo nad przeciwnika-
mi) jako sługi Pana i moja sprawiedliwość od Pana pochodzi 
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(to zostaje mi przez niego przekazane jako usprawiedliwie-
nie) (Iz. 54:17).

Ponieważ jestem sprawiedliwy oczy Pańskie patrzą na 
mnie, a uszy Jego słyszą mój krzyk. 

Kiedy ja (sprawiedliwy) wołam, Pan mnie wysłuchuje 
i ocala ze wszystkich udręk (i problemów). 

Wiele nieszczęść spotyka mnie (sprawiedliwego), ale Pan 
wyzwala mnie ze wszystkich. 

Ponieważ jestem sługą Pana, On wyzwala duszę moją 
i nie będę ukarany ani potępiony, ja, który Mu ufam (Ps. 
34:16, 18, 20, 23).

Będę mocno ugruntowany na sprawiedliwości (na tym, 
co właściwe; na tym, by iść w zgodzie z Bożą wolą i we wła-
ściwym porządku), będę daleki od ucisku i zniszczenia, bo 
nie mam powodu się bać, i od strachu, bo nie zbliży się do 
mnie (Iz. 54:14).

Ponieważ jestem (bezwzględnie) sprawiedliwy jestem 
nieustraszony jak młody lew (Przyp. 28:1).

Nie mam bowiem arcykapłana, który by nie mógł 
współczuć ze słabościami moimi, lecz doświadczonego we 
wszystkim, podobnie jak ja, z wyjątkiem grzechu.

 Przystępuję tedy z ufną odwagą do tronu łaski (tronu Bo-
żej niezasłużonej wobec mnie przychylności), abym dostąpił 
miłosierdzia (wobec mych porażek) i abym znalazł łaskę ku 
pomocy w stosownej porze (zawsze dokładnie wtedy, gdy jej 
potrzebuję) (Hebr. 4:15-16).

Tym bardziej, więc teraz (pewne jest, że), usprawiedliwio-
ny (pojednany z Bogiem, uczyniony sprawiedliwym) krwią 
Jego, będę przez niego zachowany od gniewu (Rzym 5:9).
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Szczęśliwy (błogosławiony, powodzi mi się) jestem, po-
nieważ nie idę za radą bezbożnych (nie słucham ich porad, 
plan ani celów) ani nie stoję (poddany i bierny) na drodze 
grzeszników, ani nie zasiadam (by odpocząć i zrelaksować się) 
w gronie szyderców (i prześmiewców), lecz mam upodobanie 
w zakonie Pana i zakon (rady, polecenia i nauczanie) jego 
rozważam (badam) dniem i nocą. 

Będę jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, 
wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie 
więdnie, a wszystko, co uczynię, powiedzie się (i osiągnie 
dojrzałość) (Ps. 1:1-3).

Księga tego zakonu nie oddali się od moich ust, ale będę 
rozmyślał o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, 
co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się mojej drodze 
i wtedy będzie mi się powodziło (Joz. 1:8).

Imię Pana jest mocną wieżą; jako sprawiedliwy, chronię 
się do niej i jestem bezpieczny (poza zasięgiem wszelkiego 
zła i jestem silny) (Przyp.18:10).

W dniu Chrystusa jako sprawiedliwy będę rozkwitał 
i pełen będę pokoju póki stanie księżyca! (Ps. 72:7).

Takie zaś jest przymierze (testament, umowa), jakie On 
zawarł ze mną... Prawa swoje włożył w mo je serce i na umyśle 
(w najgłębszych myślach i w mo im pojmowaniu) moim 
wypisał je, a grzechów moich i nie prawości nie wspomni 
więcej. Nie muszę już składać żadnej ofi ary za grzech (Hebr. 
10:16-8).

Przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową 
i żywą, którą otworzył dla mnie poprzez zasłonę, to jest przez 
ciało swoje (Hebr 10:19-20).
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Bóg tego (Chrystusa), który nie znał grzechu, za mnie 
grzechem uczynił, abym w nim stał się (mógł być postrze-
gany jako przykład sprawiedliwości) sprawiedliwością Bożą 
(pojednany z Nim dzięki Jego dobroci) (2 Kor. 5:21).

Rozdział 4 
Zwycięstwo nad strachem

Albowiem nie dał mi Bóg ducha bojaźni (tchórzostwa, 
płochliwości, obawy, zawstydzenia), lecz (dał mi ducha) 
mocy i miłości, i powściągliwości (samokontroli, dyscypliny) 
(2 Tym. 1:7).

Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od 
wszystkich obaw moich (Ps. 34:4).

Nie trwoży serce moje i nie lęka się. (Nie pozwalam 
sobie na zawstydzenie, bojaźliwość, nie daję się niepokoić 
i wyprowadzać z równowagi (Jn. 14:27).

Ilekroć lęk mnie ogarnia, w tobie mam nadzieję. Bogu, 
którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; 
cóż mi może uczynić człowiek? (Ps. 56:4-5).

Nie boję się (nie ma się czego bać), bo Pan ze mną, nie 
lękam się, bo On Bogiem moim! Wzmocni mnie, a da mi 
pomoc, podeprze mnie (zwycięską) prawicą sprawiedliwości 
swojej (Iz. 41:10).

Pan obiecał mi: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. 
Tak więc z ufnością mogę mówić: Pan jest pomocnikiem 
moim, nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek? 
(Hebr. 13:5-6)

Pan, mój Bóg ujął mnie za prawicę i mówi do mnie: Nie 
bój się, Ja cię wspomogę! (Iz. 41:13)
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Nie boję się, ponieważ wiem, że Bóg współdziała ze mną 
we wszystkim ku dobremu, ponieważ Boga miłuję, to znaczy 
jestem powołany według postanowienia Jego (Rzym 8:28).

Tak mówi Pan – który mnie stworzył i ukształtował: Nie 
bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem 
– moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę 
z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez 
ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo Ja, Pan, je-
stem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicie-
lem (Iz. 43,1-3).

Nie boję się, ponieważ strach to udręka. 
Zamiast strachu mam odwagę, by swobodnie przystępować 

do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Dlatego nie upadam 
na duchu (nie słabnę ze wzglę du na strach) (1 Jn. 4:18, Efez. 
3:12-13).

Bóg jest moją ucieczką i siłą (potężny i niepoddany po-
kusom), pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Dlatego się 
nie boję, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi 
mórz (Ps. 46:1-2).

Będę mocny i mężny. Nie będę się bał i nie będę się lękał, 
bo Pan, Bóg mój, będzie ze mną wszędzie, dokądkolwiek 
pójdę (Joz. 1:9).

Nie będę się lękał, ponieważ oko Pana, którego się boję 
(uwielbiam i czczę z bojaźnią) jest nade mną. Ponieważ spo-
dziewam się Jego łaski i miłości (Ps. 33:18).

Nie troszczę się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień ju-
trzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego 
utrapienia (Mt. 6:34).

Nie boję się, bo już nie doznam zawstydzenia, i nie zra-
żam się, bo już nie zostanę zhańbiony, gdyż zapomnę o hań-
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bie swojej młodości i nie będę pamiętać opłakanego stanu two-
jego wdowieństwa. Bo małżonkiem moim jest mój Stworzy-
ciel, któremu na imię – Pan Zastępów; Odkupicielem moim 
– Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi (Iz. 54:4-5).

Gdy pojawia się pokusa, by odczuwać niepokój w sercu, 
mówię sobie: Bądź mocny, nie bój się! Oto twój Bóg! Nad-
chodzi pomsta, odpłata Boża! Sam on przychodzi i wybawi 
cię! (Iz. 35:4)

Nie boję się, ponieważ Bóg sprawił według bogactwa 
chwały swojej, że jestem przez Ducha Jego (Świętego) mocą 
utwierdzony w wewnętrznym człowieku (przez to, że zamiesz-
kuje moje najgłębsze wnętrza i wypełnia moją osobowość) 
(Efez. 3:16).

Wysławiam Pana! Wywyższam imię Jego! Szukałem Pana 
i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw 
moich (Ps. 34:3-4).

Nie boję się, ponieważ w miłości nie ma bojaźni (strach 
nie istnieje), wszak doskonała (pełna, dojrzała) miłość usuwa 
bojaźń (wszelki ślad strachu), gdyż bojaźń drży przed karą. Nie 
boję się, ponieważ osiągnąłem doskonałość, pełną dojrzałość 
w miłości (1 Jn. 4:18).

Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się 
będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać? Gdy 
nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje – są oni 
moimi wrogami i nieprzyjaciółmi – potkną się i upadną. 
Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się ser-
ce moje, choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wte-
dy będę ufał. 

Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa 
mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na 
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skale. W namiocie jego będę składał ofi ary przy okrzykach 
radości, będę śpiewać i wysławiać Pana (Ps. 27:1-3, 5- 6).

Nie będę się bał, ponieważ od pierwszego dnia, gdy 
postanowiłem zrozumieć i ukorzyć się przed moim Bogiem, 
słowa moje zostały wysłuchane, a Bóg wysłał swojego anioła 
z powodu moich słów! (Dan. 10:12)

A gdy mnie będą wodzić do urzędów, i do władz, nie 
będę troszczyć się, jak się bronić i co mówić będę, ponieważ 
Duch Święty da mi odpowiednie słowa we właściwym czasie 
(Łk. 12:11).

Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na 
niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi 
mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami spra-
wiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł 
ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, laska twoja 
i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec 
nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich 
mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez 
wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez 
długie dni (Ps. 23:1-6).

Stój niewzruszenie
Chrystus wyzwolił mnie, abym w tej wolności żył. Stoję 

więc niezachwianie i nie poddaję się znowu pod jarzmo niewoli 
(Gal. 5:1).

Nie porzucam więc ufności mojej, która ma wielką zapłatę. 
Albowiem wytrwałości mi potrzeba, abym, gdy wypełniam 

wolę Bożą, dostąpił (i cieszył się pełnią) tego, co Bóg mi obiecał 
(Hebr. 10:35-36).
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Modlitwa o zbawienie 

Bóg cię kocha i chce być z tobą w bliskiej relacji. Jeśli jeszcze nie przyjąłeś Jezusa 
Chrystusa jako swojego Zbawiciela, możesz to uczynić właśnie teraz. Po prostu 
otwórz przed Nim swoje serce i pomódl się tymi słowami... 

„Ojcze, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Proszę, wybacz mi. Oczyść 
mnie. Obiecuję, że będę pokładać ufność w Twoim synu, Jezusie. Wierzę w to, 
że On oddał za mnie Swoje życie – umierając na krzyżu, poniósł moje grzechy. 
Wierzę w to, że został wzbudzony z martwych. Oddaję teraz swoje życie 
Jezusowi. 

Dziękuję Ci, Ojcze, za dar, którym jest Twoje wybaczenie i życie wieczne. 
Proszę Cię, pomóż mi żyć dla Ciebie. W imieniu Jezusa, Amen”. 

Jeśli pomodliłeś się z głębi serca, to Bóg cię zaakceptował, oczyścił i uwolnił od 
duchowej śmierci. Poświęć czas na przeczytanie i przestudiowanie następujących 
wersetów Pisma i proś Boga, aby przemawiał do Ciebie, gdy kroczysz z Nim na 
ścieżkach nowego życia. 

 

Ewangelia Jana 3:16    1 List do Koryntian 15:3-4 

List do Efezjan 1:4     List do Efezjan 2:8-9 

1 List Jana 1:9     1 List Jana 4:14-15  

1 List Jana 5:1     1 List Jana 5:12-13 

 

Módl się i proś Pana, aby pomógł ci znaleźć dobry kościół oparty na naukach 

Biblii, który wesprze cię w budowaniu relacji z Chrystusem. Bóg zawsze jest przy 

tobie; będzie cię prowadzić krok po kroku i pokaże ci, jak wieść obfite życie, które 

dla ciebie przygotował! 



Joyce Meyer Ministries
P. O. Box 655

Fenton, MO 63026
Phone (636) 349-0303

USA

Joyce Meyer Ministries – England
P. O. Box 1549

Windsor SL4 1GT
United Kingdom

Phone: +44 (0)1753 831102

Joyce Meyer Ministries – Germany
Postfach 761001 
22060 Hamburg 

Germany
Phone: +49 (0) 40/88 88 4 11 11

www.joyce-meyer.de

Programy Joyce Meyer, 
dostępne w różnych językach, można

oglądać na: tv.joycemeyer.org
www.joycemeyer.org.pl

Dystrybucja książek Joyce Meyer:
Instytut Wydawniczy „Compassion” 

Al. Powstańców Wlkp 82A/4, 70-110 Szczecin
www.compassion.pl, biuro@compassion.pl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




