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Przezwyciężaj ducha lęku 
ponadnaturalną mocą Bożego Słowa

Czy obawiasz się przyszłości?
Lęk często pojawia się w formie negatywnego odczucia wo-
bec zwykłej, codziennej sytuacji. Jest tak subtelny, że wkrada 
się w myśli niezauważenie, powodując nadmierny niepokój 
osłabiający wiarę. Nie pozwalaj na to, aby ograbił cię z pokoju 
i radości! Niezwłocznie do wiedz się, jak przeciwstawiać się 
temu podstępnemu oszustowi.

W swojej niezwykle praktycznej książce Joyce Meyer 
odkrywa rozmaite formy, jakie może przybierać lęk, aby 
pozbawić cię danej przez Boga obietnicy obfitego życia. Słowo 
Boże poucza, jak rozpoznać tego szkodnika oraz daje moc do 
natychmiastowej konfrontacji z nim. Naucz się jak:

• posługiwać się Bożą mocą w walce ze lękiem,
• rozpatrywać każdą życiową sytuację z duchowej perspe-

ktywy,
• radzić sobie z nawracającymi lub przewlekłymi problemami

na inny, nowy sposób,
• zastąpić lęk radosnym oczekiwaniem Bożego

błogosławieństwa.

Bóg chce, abyś przeżywał każdy nadchodzący dzień, jako 
wolny człowiek. Nie pozwól na to, aby strach paraliżując 
nadzieję na przyszłość zrujnował twoją wiarę. Rozpraw się 
z nim przy pomocy nadprzyrodzonej mocy Bożej!
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– 1 –

Podstępne oszustwo

Czy wyglądasz kolejnego nadchodzącego dnia, 
spodziewając się nadejścia dobrych wydarzeń? Czy też 
przeżywasz go, będąc w nieustannym niepokoju czy 
lęku?

Bóg pragnie nas obdarzać coraz większym błogo-
sławieństwem. Chce, żebyśmy korzystali z życia. Jezus 
przyszedł po to, abyśmy mogli mieć życie i cieszyć się 
nim, oraz abyśmy obfitowali zgodnie z Ewangelią Jana 
10:10. Jednak lęk przed zwykłymi, codziennymi spra-
wami eliminuje radość i pokój z naszego życia. Ludzie 
obawiają się wszystkiego, począwszy od zmywania 
naczyń, przez jazdę samochodem z pracy do domu czy 
zakupy w warzywniaku, aż po robienie prania. Boją się 
wstać rano z łóżka, położyć się spać wieczorem czy też 
nadejścia kolejnego tygodnia!

Strach jest formą lęku, smakuje podobnie. Zmar-
twienie jest kolejną formą lęku. Diabeł posługuje się lę-
kiem w sposób nie zawsze dla nas łatwy do rozpoznania. 
Okrada nas z radości i powstrzymuje od prowadzenia 
takiego stylu życia, jaki Bóg dla nas zaplanował.

Na kartach Biblii Bóg swoim sługom powołanym 
do wielkich rzeczy mówi: „nie bój się” – aby lęk nie 
powstrzymał ich przed wykonaniem Jego woli.
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W 2 Liście do Tymoteusza 1:7 czytamy, że strach nie 
pochodzi od Boga.

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni [tchó-
rzostwa, strachu, wzdrygania/wycofywania się 
i ulegania lękom], lecz mocy i miłości, i powścią-
gliwości.

W 1 Liście Jana 4:18 jest powiedziane, że bojaźń 
jest cierpieniem. Strach dręczy i przeszkadza. Uniemoż-
liwia nam wykonywanie woli Boga i sięganie po Jego 
błogosławieństwo.

Każdy z nas bez trudu zauważa, kiedy nachodzi 
go lęk związany z typowymi, życiowymi sytuacjami. 
Wtedy zazwyczaj wiemy, jak sobie z nim radzić. Ale 
jeśli w niechęci do załatwiania codziennych spraw nie 
rozpoznamy czających się obaw, nie poradzimy sobie 
z nim. Wtedy diabeł sprawi, że duch strachu okradnie 
nas z radości życia!

Wielu z nas w ciągu dnia odczuwa rożnego typu 
lęki, które mają wpływ na myślenie i emocje. Nawet 
jeśli jesteśmy tego świadomi, najczęściej pozostajemy 
biernymi obserwatorami, czekając aż samo przejdzie. 

Zazwyczaj obawiamy się nieznanego, nowych dzie-
dzin i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ulegamy 
lękom. Kiedy moja fryzjerka, z której usług korzystałam 
siedem czy osiem lat, przeszła na emeryturę, umówiłam 
się z nową. W drodze do zakładu raptem dotarło do 
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mnie, że martwię się, czy moja fryzura będzie dobrze 
wyglądać.

W tym momencie olśniło mnie za sprawą Ducha 
Świętego: „Módl się o wszystko i niczego się nie bój”.

Módl się o wszystko i niczego się nie bój

Biblia mówi: Bez przestanku się módlcie [bądźcie 
wytrwali w modlitwie]. (1 Tes 5:17)

Efektywna modlitwa nie jest uzależniona od okre-
ślonego miejsca, czasu czy pozycji ciała. Bóg chce, żeby 
modlenie się było czynnością równie naturalną jak 
oddychanie.

Modląc się, uruchamiamy swoją wiarę, a Bóg ocze-
kuje od nas, abyśmy w każdych okolicznościach pole-
gali na wierze. Gdy strach zastuka do naszych drzwi, 
wiara już tam będzie, gotowa go powitać. To niezwykle 
istotne, bo tylko wiara daje nam odpowiednią siłę, by 
zmierzyć się ze lękiem.

Czuwaj i módl się

Biblia mówi, aby czuwać i modlić się (Mt 26:41; Mk 
14:38).

Czuwajcie i módlcie się [zwróćcie uwagę, bądźcie 
ostrożni i przytomni], abyście nie popadli w po-
kuszenie; duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało 
mdłe. (Mt 26:41)
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Życzyłabym sobie, aby Duch Święty użył przesłania 
tej książki do otwarcia czytelnikowi oczu na to, jak 
ważne jest rozpoznawanie wszelkich form, w jakich jawi 
się strach. Będzie wtedy zdolny czuwać i modlić się – 
modlić się o to, by „nie popaść w pokuszenie” ulegania 
strachowi!

Czasem ludziom wydaje się, że zawarte w biblii 
wezwanie do czuwania i modlitwy dotyczy innych i jest 
zachętą do wtrącania się w cudze sprawy, ferowania 
wyroków i krytykowania! Wręcz przeciwnie –chodzi 
tu o nas samych. A zwłaszcza o czujność w sytuacjach, 
w których możemy być ograbieni z pokoju i radości 
przysługujących nam, jako dzieciom Królestwa Bożego 
(Rz 14:17).

Dotyczy to również czujności wobec atakujących nas 
myśli poddających w wątpliwość fakt stania się Bożą 
sprawiedliwością czy też sprawiedliwym (który sprawia, 
że Bóg nas akceptuje) (Rz 14:17). Jeśli Jezus jest twoim 
Zbawicielem, w Nim stałeś się sprawiedliwością Bożą 
(2 Kor 5:12). Jeśli zrobiłeś coś złego i poprosiłeś Boga 
o przebaczenie, On to zrobił! (1 J 1:9). W momencie, 
gdy czujesz się potępiony, zacznij się modlić. Nie do-
puszczaj do siebie przeświadczenia, że Bóg jest z ciebie 
niezadowolony.
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Twój grzech został przykryty krwią

Gdy diabeł będzie próbował cię potępiać, sięgnij do 
Pisma Świętego i powiedz: 

Jedną chwileczkę…
Mam świadomość, że źle postąpiłem, ale pokuto-
wałem z tego. Mój grzech został przykryty krwią 
Jezusa Chrystusa.
Moja sprawiedliwość nie opiera się na tym, czy 
zawsze właściwie się zachowuję. Jestem Bożą spra-
wiedliwością, gdyż Bóg uczynił mnie sprawiedli-
wym przez krew Jezusa. Wierzę w Jezusa Chrystu-
sa i jestem wolny od winy i potępienia.
Przebaczono mi grzechy. Niech odejdzie ode mnie 
poczucie winy, które diabeł stara mi się narzucić. 
Potępienie nie ma dłużej mocy nad moim życiem. 
(w oparciu o 1 J 1:7,9)

Kiedy zaczniesz czuwać i modlić się, przejrzysz na 
oczy. Zdziwisz się, jak wiele dręczy cię obaw czy lęków. 
Z tego względu, im częściej sięgasz do Pisma Świętego 
w momentach, gdy diabeł stara się wpłynąć na twoje 
samopoczucie czy myśli, tym więcej zaznasz radości. 
W przeciwnym razie będzie cię atakował lękiem, nie-
pokojem, poczuciem winy i potępieniem, aby odebrać 
ci radość życia! Przez całe lata pozwalałam na to diabłu, 
lecz już się na to nie godzę. Jednak zdumiona jestem 
widząc, jak często nadal muszę zmagać się z lękiem.
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Ostatnio mogłam się o tym przekonać, gdy pod-
dawałam się zabiegowi kosmetycznemu. Jest pewna 
osoba, która wykonuje go tak, że jest on dla mnie bło-
gosławieństwem – niezwykle mnie relaksuje i świetnie 
się po nim czuję. Kosmetyczka poprosiła wtedy, abym 
zawinęła się w ręcznik. Było mi tak miło i przyjemnie 
po zakończeniu, że patrząc na ubranie, w którym przy-
szłam, pomyślałam: „To straszne, że muszę się ubierać 
i wracać do domu!”

Nie miałam ochoty się na nic innego, niż poddawa-
nie się przyjemnym zabiegom. Strach nie tylko pozba-
wił mnie całej przyjemności z tym związanej, lecz także 
uczucia odprężenia, które mogłoby mi jeszcze długo 
towarzyszyć!

Gdy przemija moment przyjemności, diabeł ma jed-
no na celu: wmówić ci, że kolejne wydarzenie nie będzie 
równie przyjemne, abyś nie cieszył się tym, co dzieje się 
teraz. Zwróć uwagę: w chwili, gdy zaczynamy oba-
wiać się tego, co będzie, przestajemy się cieszyć tym, 
co było. Obserwuję to u ludzi przychodzących na moje 
wykłady. Na początku bardzo się cieszą, że przyszli, ale 
gdy spotkanie zbliża się do końca, smutnieją na myśl 
o powrocie do domu.

Diabeł wykorzysta każdą okazję, aby nas okraść 
z radości życia? W efekcie na palcach jednej ręki można 
policzyć chwile, gdy czujemy się naprawdę szczęśliwi. 
Strach jest duchem wysłanym z samego piekła, aby siać 
zniszczenie!
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Moc do przezwyciężenia lęku

Lęk nachodzi nas agresywnie i brutalnie. Z tego 
względu, że lęk jest agresywny, nie pokonamy go, będąc 
biernymi. Musimy do tego wykorzystać moc dostępną 
dla nas jako chrześcijan – agresywne chrześcijaństwo 
przeciwko agresywnemu diabłu. 

Wy z Boga jesteście [do Niego należycie], dzieci, 
i wy [już] ich zwyciężyliście [wysłanników anty-
chrysta], gdyż Ten, który jest w was, większy jest 
[potężniejszy], aniżeli ten, który jest na świecie.  
(1 J 4:4)

Jeśli nie skorzystamy z pomocy Potężniejszego, któ-
ry żyje w nas przeciwko „temu, który jest na świecie”, 
wtedy „ten, który jest na świecie”, pokona nas.

Twoje ciało – cielesna natura – będzie unikać kon-
frontacji z diabłem. Ono woli kierować się uczuciami. 
Marzy o tym, żeby problem sam zniknął. Mówi: „Jakby 
to dobrze było, gdybym nie musiała odebrać dzieci ze 
szkoły” lub „Jakby to było dobrze, gdybym nie musiał 
wychodzić z domu, gdy jest tak gorąco – nie lubię, jak 
mi jest gorąco”; „Jakby to było dobrze, gdybym nie 
musiał robić tego czy owego”.

Ciało pokona cię i zdusi wewnętrznie. Pasywność 
wobec nachodzących cię negatywnych myśli, uczuć 
i strachu uruchamia tego typu „życzeniowe” postawy. 
Wypowiadanie życzeń typu: „Chciałbym nie mieć 
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z tym problemu” nie powstrzyma diabła od ograbienia 
cię z pokoju i radości. Tylko zdecydowany sprzeciw. 
My, wierzący w Jezusa Chrystusa, mamy odpowiednie 
narzędzie, by zrobić to, co należy, w konfrontacji z nim 
– mamy Ducha Świętego, który w nas mieszka.

Nie pobłażaj tym uczuciom i myślom! Wykorzystaj 
dostępną ci moc Ducha Świętego!

Porwij się na Królestwo Boże!
A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo 
Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają 
[jako na coś cennego – udział w Królestwie Bożym 
jest przedmiotem najwyższego pożądania, a jego 
poszukiwanie okupione wytężonym wysiłkiem]. 
(Mt 11:12)

Powinniśmy być agresywni w swoim chrześcijań-
stwie, nie wobec innych ludzi, lecz diabła! Bądź agre-
sywny! Bądź czujny – jeśli opuszcza cię pokój, jeśli jesteś 
zmartwiony lub zaniepokojony, jeśli zaczynasz być 
krytycznie nastawiony wobec innych ludzi – gdy tylko 
zdasz sobie sprawę z tego, co się dzieje, zdecydowanie 
przeciwstaw się diabłu w modlitwie. Na przykład, jeśli 
zauważasz, że stałeś się wobec innych ludzi wymagający 
i krytyczny, przeciwstaw się tym myślom, mówiąc:

„Nie będę krytyczny i wymagający. Miłość Boża jest 
rozlana w moim sercu przez Ducha Świętego zgodnie 
z Listem do Rzymian 5:5 i będę postępować z miłością. 
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Nie będę krytykować i osądzać. Nie zamierzam mieć 
niewłaściwej postawy wobec innych ludzi. Jest to mój 
osobisty problem i dlatego nie mam prawa być niczyim 
sędzią. Panie Boże, wybacz mi krytykowanie tej osoby 
i pomóż mi postępować z miłością. W imieniu Jezusa”.

Jeśli masz niejasne odczucie, że coś jest z tobą nie 
w porządku, ale nie wiesz, o co chodzi, zapytaj Boga: 
„Co się dzieje?” On ci pokaże.

Być może tym problemem jest zmartwienie, albo 
zrobiłeś coś złego, ale nie pokutowałeś z tego lub też 
niewłaściwie się wobec kogoś zachowałeś, a udajesz, że 
nic się nie stało.

Bóg pokaże ci, dlaczego opuściły cię pokój i radość. 
Wielokrotnie, gdy czułam, że coś jest nie w porządku, 
ale nie znałam przyczyny, prosiłam Pana: „Co to jest?” 
A on odpowiadał: „Strach”. I wtedy uświadamiałam 
sobie, że się czegoś boję.

Zdziwisz się, jak łatwo poradzić sobie z tego typu 
atakami diabelskimi, gdy jesteś czujny i modlisz się!

„W miłości nie ma bojaźni”

W 1 Liście Jana 4:18 jest napisane, że w miłości nie 
ma bojaźni. W wersji rozszerzonej brzmi to tak:

W miłości nie ma bojaźni [strach nie istnieje], 
wszak doskonała [dojrzała, rozwinięta w for-
mie] miłość usuwa bojaźń [wyprasza za drzwi lęk 
i wszelkie znamiona zastraszenia].
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Możesz mieć świadomość tego, że Bóg cię kocha, 
lecz stale się bać. Jeśli tak jest, musisz się postarać 
lepiej zrozumieć, na czym polega Boża miłość wobec 
ciebie, bo gdy dowiesz się, jak bardzo Bóg cię kocha, 
lęk zniknie!

Bóg cię kocha i chce ci błogosławić o wiele bardziej, 
niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. Chce, abyś w każ-
dej sferze odnosił zwycięstwa: czy nad grzechem, czy 
w dziedzinie zdrowotnej, materialnej lub społecznej. 
Chce, żebyś doświadczał Jego miłości, w każdej chwili 
i w każdej sytuacji chodząc w wierze i ufając Mu we 
wszystkim.

Doskonała miłość usuwa bojaźń (1 J 4:18), a tą 
doskonałą miłością jest Bóg. W momencie, gdy objawi 
ci się, jak doskonała jest ta miłość względem ciebie, nie 
będziesz miał żadnego powodu do lęku.
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– 2 –

Namaszczenie do codzienności

W Liście do Hebrajczyków 12:1-3 jest napisane, aby 
biec wytrwale w wyścigu, patrząc na Jezusa, abyśmy nie 
upadli na duchu, utrudzeni, tracąc motywację, zachętę 
i siły.

Czy na widok zlewu pełnego brudnych naczyń robi 
ci się słabo? Czy na myśl o koszeniu trawnika ogarnia 
cię depresja? Czy drżysz, gdy masz zatelefonować czy 
zaplanować przyjęcie u siebie?

Bóg nauczył mnie tego, że jeśli chcę się cieszyć 
życiem, powinnam cieszyć się każdą czynnością. Za-
pytasz może: „W jaki sposób sprzątanie domu można 
zaliczyć do przyjemności?” Wszystko zależy od twojego 
nastawienia.

Lęk jest nastawieniem 

Diabeł wpływa na nas w taki sposób, abyśmy byli 
pozytywnie nastawieni do pewnych rzeczy, a negatyw-
nie do innych. 

Na przykład moja córka mówi do mnie: „Przeraża 
mnie praca w ciągu tygodnia i wypatruję weekendu. 
Jednak gdy tylko zbliża się koniec weekendu, zaczynam 
znowu bać się powrotu do pracy”.
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Nie trzeba nawet wspominać o tym, jak wielu ludzi 
nie lubi swojej pracy. Można się jednak nią cieszyć. 
Strach niszczy wszelką radość związaną z wykonywaną 
pracą, jak również z odpoczynku po pracy, na myśl 
o powrocie!

Jako chrześcijanie możemy czerpać przyjemność 
nawet z wykonywania nużących czynności ze względu 
na obecność Ducha Świętego w nas. Dzięki temu nawet 
w niesprzyjających okolicznościach czy w przeciwno-
ściach nadal jesteśmy zadowoleni. Jest to przywilej, któ-
rego nie dostępują ludzie niezbawieni. Źródłem naszej 
radości jest Ten, który nas zamieszkuje.

Zmień swoje nastawienie

W zeszłym roku wspólnie z moim mężem Davidem 
oraz grupką współpracowników udaliśmy się z posługą 
misyjną do Indii. Przelot trwał szesnaście godzin – spo-
ro czasu spędzonego na siedzeniu w samolocie!

Doświadczamy tego, na co się nastawiamy – nagle 
złapałam się na myśli, że: „Przeraża mnie perspektywa 
spędzenia w samolocie szesnastu godzin. Trudno mi to 
będzie znieść i będę się nudzić!” W zamian mogłabym 
pomyśleć: „Nie mogę się doczekać podroży do Indii – 
pewna jestem, że dzięki Bogu będzie niezwykle intere-
sująca, a podczas lotu mile spędzimy czas”.

Bóg pomoże ci cieszyć się podrożą, jeśli nastawisz się 
do niej pozytywnie. Zdecyduj, że przyjemnie spędzisz 
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czas w swoim towarzystwie a wielogodzinna podroży 
szybko upłynie!

Jako wierzący w Jezusa jesteśmy istotami ducho-
wymi. Możemy postanowić, że coś, co zwykle nie 
jest przyjemne samo w sobie, akurat nam będzie 
sprawiać radość. Możemy nastawić się na radość lub na 
smutek. Nasze samopoczucie zależy od postawy, jaką 
przyjmujemy.

Gdy obawiamy się czegoś, można wbrew temu po-
wiedzieć: „Nie będę się tego lękać”. Następnie polegając 
na swojej wierze, modlić się i wyznawać: „Panie, dzięku-
ję Ci za pomoc w wykonaniu tego zadania. Nie jest ono 
przyjemne, lecz Twoje namaszczenie może to zmienić. 
Jestem istotą duchową, mogę więc być szczęśliwy w tej 
sytuacji, nawet jeśli inni tego nie potrafią. Nie pozwolę 
okraść się z radości, w imieniu Jezusa”.

Jeśli odstrasza nas perspektywa posprzątania domu, 
tak czy inaczej nas to nie ominie, więc po co się tego bać? 
Lepiej to sobie wytłumaczyć: „Czekają mnie porządki 
domowe i zrobię to z przyjemnością. Mam radość Bożą 
i dzięki temu wszystko może mnie cieszyć. Wszystko! 

Jeśli takie będzie nasze nastawienie, wszystko, co-
kolwiek robimy, może przynosić nam radość.

Bycie „duchowym”

Jakiś czas temu Bóg zwrócił moją uwagę na coś, co 
mnie dotyczyło. Miałam wgląd w duchową sferę, rozu-
miałam duchowe sprawy i lubiłam się tym zajmować, 
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natomiast unikałam szarej, „świeckiej”codzienności. 
Staram się szybko wykonywać swoje życiowe obo-
wiązki, by móc natychmiast przejść do robienia czegoś 
duchowego. Był to kolejny sposób, w jaki diabeł starał 
się pozbawić mnie radości życia.

Najlepiej czułam się, modląc się, studiując Biblię, 
słuchając pieśni religijnych czy nauczania z taśmy, lub 
gdy uczestnicząc w spotkaniu miałam do zrobienia coś, 
co miało ogromne duchowe znaczenie. Czułam się jak 
ryba w wodzie, wykonując „duchowe” zadania, ponie-
waż uznałam, że Bogu się to podoba.

Chciałam uporać się szybko z „świeckimi”obowiąz-
kami, takimi jak zakupy czy sprzątanie, by móc wrócić 
do donioślejszych, w moim przekonaniu, zadań. 

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że większość 
życia spędzamy, raczej wykonując przyziemne, proza-
iczne czynności, niż cokolwiek innego. Bóg daje nam 
namaszczenie swej nadprzyrodzonej mocy, abyśmy 
potrafili ogarnąć te zwykle, codzienne sprawy i mieć 
z tego satysfakcję. W ten sposób stajemy się dobrym 
świadectwem na tym świecie.

Każdy cieszy się życiem, gdy dobrze się bawi. Nato-
miast chrześcijanie mogą się cieszyć życiem bez względu 
na okoliczności, ponieważ wiedzą, że Bóg zawsze chce 
ich obdarzać miłością. Pamiętaj, że Jego miłość usuwa 
strach, a obawa się do niego zalicza. Dlatego też, gdy 
się czegoś obawiamy, nie doświadczamy w pełni Bożej 
miłości, którą on chce nam okazać. Daj odpór lękowi 
i zacznij się cieszyć każdym momentem życia.
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– 3 –

Wierny w małym

Mieszka w nas ta sama moc, której użył Wszech-
mocny do wzbudzenia Jezusa z martwych! (Rz 8:11). 
Jeśli słabo nam na widok zlewu pełnego brudnych 
naczyń lub na myśl o zakupach w warzywniaku, jest 
to wyraźny sygnał, że nie używamy mocy, którą mamy 
dzięki Chrystusowi. Jeśli konieczność włożenia na 
siebie ubrania po zabiegu kosmetycznym i powrót do 
domu napełniają nas strachem, nie będziemy w stanie 
w pełni cieszyć się życiem. 

Korzystanie z Bożej mocy w załatwianiu drobnych, 
codziennych spraw zajmujących większość naszego 
czasu zazwyczaj nie przychodzi nam do głowy. Jednak, 
gdy te zwykłe sprawy zaczynają być dla nas uciążliwe, 
oznacza to, że diabeł, używając lęku jako oręża, przy-
puścił atak na ciało Chrystusa. Jeśli ten cichy zwodzi-
ciel potrafi sprawić, że boimy się rutynowych zadań 
życiowych, może równie dobrze przeszkodzić nam 
w osiąganiu zwycięstw w innych dziedzinach życia. 
Obawiając się tych zadań – zadań, które uważamy za 
niezbyt ważne – dajemy się okraść z radości.

Poprzez przypowieść z Ewangelii Mateusza 25:21 
Bóg uczy nas, że jeśli jesteśmy wierni w małym, On 
powierzy nam większą odpowiedzialność. Ludzie obec-
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ni na prowadzonych przeze mnie spotkaniach śmieją 
się, gdy mówię o tym, ale to dobrze wyjaśnia, o co 
mi chodzi: Jeśli nie potrafisz zapanować nad zlewem 
pełnym brudnych naczyń, nie próbuj nawet wypędzać 
demonów z innych ludzi!

Myślimy, że z mocy Bożej można korzystać wy-
łącznie w przypadku wielkich „duchowych” wyzwań. 
Używamy jej więc, by gromić diabła, sięgać po bło-
gosławieństwa, lub gdy staramy się osiągnąć sukces 
o doniosłym, przełomowym znaczeniu. 

I słusznie. Bóg udzielił nam swej mocy, abyśmy mo-
gli dokonać wielkich „duchowych” rzeczy – w swoim 
życiu lub usługując innym. Jednak Jego moc pomaga 
przede wszystkim w prowadzeniu zwycięskiego stylu 
życia. On chce, abyśmy wykonywali swoje zwyczajne 
życiowe zadania, nie bijąc się z destrukcyjnymi myśla-
mi, jak niewierzący. Zawsze powinna nam towarzyszyć 
radość, otrzymaliśmy przecież od Boga duchowe dzie-
dzictwo radości życia.

W którym [w Bogu] też przypadło nam w udziale 
stać się jego cząstką [dziedzictwem], nam przeznaczo-
nym do tego od początku [uprzednio wybranym] we-
dług postanowienia tego, który sprawuje wszystko 
według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczynili 
do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi 
nadzieję mieliśmy w Chrystusie [ci, którzy pierwsi 
zaufaliśmy Jemu, zostaliśmy powołani i wyznaczeni do 
oddawania mu chwały] (Ef 1:11, 12).
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Możemy korzystać z naszego duchowego dziedzic-
twa, by prowadzić życie w pokoju i w poczuciu bez-
pieczeństwa, które wypływa ze świadomości tego, kim 
jesteśmy i do kogo należymy.

Czuwaj i módl się. Strzeż się lęku, strachu, udręk, 
niepokoju i trosk, mówiąc: „Nie, nie będę żyć w ten 
sposób! Bóg przeznaczył mnie do życia w pokoju i rado-
ści! Nie zamierzam tego zmarnować. Gdy stanę z Nim 
w Niebie twarzą w twarz, chciałbym mieć pewność, że 
dobrze wykorzystałem na ziemi wszystko, co otrzyma-
łem od Niego do tego celu”.

Rozwiązuj problemy, póki są małe

Większość ludzi nie lubi konfrontować się z innymi. 
Boją się tego!

Nasza organizacja „Life In Th e World” zatrudnia 
obecnie liczny personel. Wiele zawdzięczam tym cu-
downym ludziom, jednak to są tylko ludźmi i zawsze 
wśród nich będzie dochodzić do nieporozumień wyma-
gających mojej interwencji. 

Wcześniej powstrzymywałam się od wyrażania 
swojej krytyki, wiedząc, że zazwyczaj ludzie niechętnie 
ją przyjmują, a ja nie chcę nikogo zranić ani rozdrażnić. 
Aby jednak uniknąć poważnych konfliktów, jestem 
zmuszona na bieżąco rozwiązywać zaistniałe problemy. 

Wiele lat temu Bóg objawił mi, że konflikty są 
duchami wysłanymi z piekła, których zadaniem jest 
spowodowanie zniszczenia. Niszczą małżeństwa, ko-
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ścioły, przedsiębiorstwa – tam, gdzie występują związki 
międzyludzkie. Bóg wskazał mi, w jaki sposób się ich 
pozbyć.

Unikanie konfrontacji otwiera drzwi poważniej-
szym konfliktom. Czasem, gdy widzisz pojawiający się 
problem, możesz go zlekceważyć, uznając za niegroźny. 
Nie przejmiesz się nim lub pomyślisz, że sam zniknie. 
Jednak, gdy nie zajmiesz się nim, póki jest mały, nie 
zniknie – będzie rósł i rósł!

Małe liski

Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winni-
ce [naszej miłości, a winnice nasze zakwitają!].  
(Pnp 2:15)

Zwykle uważamy, że nasze życie byłoby łatwiejsze, 
gdybyśmy się uporali z poważnymi problemami. Często 
jednak przeszkadzają nam drobne problemy – „małe 
liski”.

Gdy zdarzy ci się, że ktoś powie lub zrobi coś, co cię 
urazi, a ty się tym nie zajmiesz od razu, będziesz mieć 
mały problem. Jeśli sytuacja się powtórzy, dołoży się do 
tego kolejny mały problem. Za każdym razem, gdy ta 
osoba będzie cię ranić, problem będzie się powiększał. 
W pewnym momencie, gdy cię znowu zaskoczy, nawet 
czymś mało istotnym – eksplodujesz.

Dlaczego? Ponieważ zlekceważyłeś problem, gdy był 
jeszcze mały. Gdy tylko się pojawia, natychmiast się 
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z nim rozprawiaj. Módl się, a nawet na głos przemów 
do niego, jeśli masz możliwość.

Jeśli ktoś cię dotknie, wypowiedz te słowa, nie 
zwlekając: Panie, przebaczam tej osobie i nie chcę czuć 
się obrażony. Nie zamierzam chować urazy, gdyż nie chcę 
sobie zatruwać życia. Nie pozwolę, aby diabeł odebrał mi 
radość, w imię Jezusa, amen!

Kiedy zaczniesz rozprawiać się z mało istotnymi 
sprawami, wtedy z łatwością poradzisz sobie również 
z poważniejszymi!

Gdy zaczynałam się uczyć polegania na Bogu w sfe-
rze finansowej, bardziej przerażała mnie perspektywa 
powierzenia Mu sprawy zakupy butów do tenisa dla 
mojego dziecka, niż obecnie zdobycie miliona dolarów 
potrzebnych na działalność mojej służby. Dlaczego? 
Ponieważ moja wiara rozwinęła się w oparciu o drobne 
sprawy.

Wielu ludzi bagatelizuje drobne kłopoty. Jednak, 
gdy napotykają na poważne przeszkody, nie są przygo-
towani na to, aby je pokonać.

Systematyczne porządkowanie swoich spraw przy-
niesie ci radość, jeśli nawet nie od razu jej doświadczysz:

Rzekł mu Pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! 
Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; 
wejdź do radości pana swego. (Mt 25:21)
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Postanów sobie, że zajmiesz się każdym problemem 
do rozwiązania, niezależnie od tego, czy będzie to 
coś małego, czy dużego. Nie obawiaj się konfrontacji 
z nim pamiętając, że Bóg zawsze będzie cię wspierał. 
On obdarzy nas w potrzebie mądrością i odwagą, jeśli 
zdecydujemy się na działanie.
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– 4 –

Bóg dał ci ziemię – weź 
ją w posiadanie!

Pamiętajmy o tym, że jako chrześcijanie musimy 
śmiało przeciwstawiać się lękow i sięgać po nasze dzie-
dzictwo w Królestwie Niebieskim. 

Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli w Egipcie 
do ziemi, którą im obiecał jako wieczne dziedzictwo – 
ziemi opływającej w mleko i miód (Księga Kapłańska 
20:24), krainy dobrobytu. Bóg dał Izraelitom Ziemię 
Obiecaną. Oni mieli ją tylko wziąć w posiadanie!

Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej 
i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg 
twoich ojców! Nie bój się i nie lękaj się! (Pwt 1:21)

Dziesięcioro z tuzina ludzi wysłanych przez Mojże-
sza do zbadania terenu przyniosło złe wieści – chociaż 
ziemia była dobra, mieszkali w niej olbrzymi! Izra-
elici natychmiast upadli na duchu – całą noc płakali  
(Lb 13:33; 14;1; Pwt 1:21-25)

W Księdze Powtórzonego Prawa 1:25-30 czytamy 
relację z tego wydarzenia:
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Zabrali też z sobą nieco z owoców tej ziemi i przy-
nieśli do nas, a zdając nam sprawę mówili: Dobra 
to ziemia, którą Pan, nasz Bóg, nam daje. Lecz wy 
nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi 
Pana, waszego Boga. I szemraliście w swoich na-
miotach przeciwko Bogu, mówiąc: Z nienawiści 
do nas wyprowadził nas Pan z Egiptu, aby nas wy-
dać w ręce Amorejczyków na naszą zgubę. Dokąd 
więc mamy iść? Nasi bracia strwożyli serca nasze, 
mówiąc: Lud ten jest od nas liczniejszy, przewyższa 
nas wzrostem, miasta są wielkie i obwarowane aż 
pod niebo, a ponadto widzieliśmy tam olbrzymów. 
Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się 
nie lękajcie; Pan, wasz Bóg, który idzie przed 
wami, będzie walczyć za was tak samo, jak to na 
waszych oczach uczynił w Egipcie.

Izraelici widzieli, że Bóg dał im dobrą ziemię. Na-
kazał im wejść do niej i posiąść ją – nie bać się, nie dać 
się opanować niepokojowi i nie lękać się. Jednak nie do 
końca zaufali Bogu. a wręcz stali się zgorzkniali i zaczęli 
narzekać. Uznali, że Pan ich znienawidził, ponieważ 
postawił ich w trudnej sytuacji. Poddali się strachowi, 
przez co nie zdołali wykonać bożego polecenia. 

Z ich wypowiedzi wynikało, że są przerażeni. 
Mówiąc, że dostaną się w ręce Amorejczykow, przepo-
wiadali sobie rychły koniec. Zanim rozpoczęli walkę, 
zdecydowali o przegranej.
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Ponieważ jako wierzący jesteśmy świątynią Ducha 
Bożego (1 Kor 6:19), należy uznać, że ciało nasze jest 
Pańskim „namiotem przymierza”. Czasem ulegamy cie-
lesnej naturze, gdy w krytycznej sytuacji narzekamy na 
Boga, że nas nie ratuje, mówiąc: „Gdybyś mnie kochał, 
wyzwoliłbyś mnie z tego. Chyba mnie nienawidzisz, bo 
inaczej nie dopuściłbyś do tego, żebym stał oko w oko 
z wrogiem. To mnie przerasta!” – co oznacza, że podda-
jemy się strachowi, zamiast się z nim rozprawić.

Namaszczeni do zwyciężania

W trudnych sytuacjach, jak wyżej, Bóg namaszcza 
nas do tego, żeby im sprostać, stanąć do konfrontacji 
i zwyciężyć. Namaszcza nas, byśmy z odwagą posiedli 
naszą ziemię – zdobyli królestwo gwałtem! W istocie, 
w niektórych przypadkach wyciąga nas z kłopotów, lecz 
w innych daje nam namaszczenie, żeby przez to przejść. 
W Psalmie 23:4 jest napisane, że nie ulękniemy się zła, 
idąc doliną cienia śmierci.

Diabeł stara się nam wmówić, że coś jest „zbyt 
trudne”, aby nas zniechęcić do podejmowania wysiłku. 
W Księdze Powtórzonego Prawa 30:11 czytamy, że 
przykazanie, które Bóg daje dziś, nie jest ani za trudne, 
ani za dalekie dla nas, którzy mu zaufaliśmy, bo Jego 
Duch współdziała z nami, aby pomóc nam wykonać to, 
co nam nakazuje.

Księga Izajasza 8:11, 12 poucza, że wierzący nie 
powinni się bać tego, czego wszyscy inni: Tak bowiem 
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rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i prze-
strzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mó-
wiąc: Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, 
co ten lud nazywa sprzysiężeniem, i nie bójcie się 
tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie! Nie nasza 
to sprawa, czego obawia się świat.

Tylko ty sam masz wpływ na postawę, którą przyj-
miesz. Możesz się obawiać i lękać tego, czego boi się 
świat, lub zaufać Bogu, że zrobi to, co obiecał w swym 
Słowie.

Gdzie Boże prowadzenie  
– tam Boże zaopatrzenie

Uzbrojeni w Bożą moc, powinniśmy poradzić sobie 
z wszystkimi przeciwnościami. Nie dziwią więc słowa 
Pawła, że wszystko jest możliwe dzięki Chrystusowi, 
który go wzmacnia (Flp 4:13). Zgodnie z The Amplified 
Bible:

Jestem gotów na wszystko i wszystkiemu spro-
stam dzięki Temu, który zaszczepił mi wewnętrz-
ną siłę; jestem samowystarczalny dzięki obfitości 
Chrystusa.

Gdy widzimy przed sobą zadania do wykonania 
w przyszłości, często nas to przytłacza i zaczynamy 
się bać. Jednak tam, gdzie Bóg prowadzi, tam również 
zaopatruje. Można śmiało zaufać, że obdarzy nas łaską 
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(mocą Ducha Świętego), gdy nadejdzie pora na działa-
nie. Bóg zazwyczaj daje coś wtedy, gdy jest potrzeba. 
Zsyłał mannę Izraelowi jeden raz dziennie. Gdy jednak 
chcieli ją magazynować, gniła i cuchnęła (Wj 16:20). 
Nie zawiedziemy się ufając Bożej opatrzności.

Wypracuj w sobie mentalność: „Jestem gotowy na 
wszystko, sprostam wszystkiemu”. Postanów sobie, że 
posiądziesz ziemię, którą Pan ci daje. Jako nowo naro-
dzony wierzący masz namaszczenie, aby zwyciężać. Nie 
musisz być bojaźliwy, upadać na duchu, bać się czy być 
zalękniony. Przeciwstaw się diabłu. Nie pozwól się mu 
zniechęcić. Walcz z nim!

Powiedz temu zlewowi pełnemu brudnych naczyń: 
„Nie pokonasz mnie, w imieniu Jezusa! Za godzinę 
wszystko będzie pozmywane, powycierane i ustawio-
ne na miejsce. A podczas pracy będę śpiewać i będę 
szczęśliwy!”

Bóg dał nam już Ziemię Obiecaną. Do nas należy 
stawić czoła strachowi i posiąść ją!
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Tak czy owak  
– korzystaj z życia

Jeśli stale zmagamy się z jakimś problemem, uważa-
my, że dopóki go nie rozwiążemy, nie możemy się cie-
szyć życiem. To jest kolejny pomysł diabła, który stara 
się on nam zaszczepić, aby okraść nas z radości. Bóg 
chce, abyśmy w każdej dziedzinie odnosili zwycięstwo 
i cieszyli się życiem niezależnie od okoliczności. On daje 
nam zwycięstwo i radość – my tylko powinniśmy wejść 
do ziemi obietnicy i posiąść ją!

Jeśli diabłu udało się zainteresować cię swoim po-
mysłem, można to zmienić. W Liście do Kolosan 3:2 
jest napisane, aby koncentrować umysł na wyższych 
wartościach. 

A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem [do no-
wego życia, mając udział w Jego powstaniu z mar-
twych], tego co w górze szukajcie [wspaniałych, 
wiecznych skarbów], gdzie siedzi Chrystus po pra-
wicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie [o sprawach 
doniosłych]. Umarliście bowiem [dla tego świata], 
a życie wasze [nowe, prawdziwe życie] jest ukryte 
wraz z Chrystusem, w Bogu. (Kol 3:1-3)
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Pan pokazał mojemu mężowi, Dave’owi, w jaki spo-
sób zmienić nastawienie, żeby się cieszyć życiem, gdy się 
ma problem. Dave od lat, od wczesnej młodości cierpiał 
na nawracające, migrenowe bóle głowy.

Jeśli nigdy nie miałeś migreny, nie jesteś sobie 
w stanie wyobrazić tego bólu. Migrena może wywołać 
nudności. U Dave’a przejawiało się to błyskami przed 
oczyma. Choć bóle głowy były dotkliwe, jednak bar-
dziej martwiło go późniejsze samopoczucie. Bywa tak, 
że gdy ból ustąpi, osoba przez pewien czas nadal czuje 
się dziwnie – rozkojarzona, niezdolna tego, by w pełni 
uczestniczyć w tym, co się dzieje wokół. 

Dave bał się tych migren – nabrał przekonania, że nie 
może się cieszyć życiem, dopóki ich będzie doświadczać. 
Lecz Bóg zaczął go uczyć, jak się ich przestać bać. Pan 
powiedział mu: „Miej tego typu nastawienie: nie będę 
się tego bać. Nie poddawaj się żadnemu problemowi”. 

Poddawaj się działaniu Słowa Bożego

Poddawaj się wpływowi Bożej mocy. Dokładniej 
rzecz biorąc, sens tego, co Bóg powiedział do Dave’a, 
jest taki: „Uwierz w to, że moja moc wystarczy ci do 
tego, aby sobie poradzić oraz cieszyć się życiem, nawet 
gdy dopada cię migrena”.

Każdy z nas, kto musi na co dzień znosić ból czy roz-
maite dolegliwości w oczekiwaniu na uzdrowienie, stoi 
przed wyborem: pozwolić, aby życie stało się pasmem 
nieszczęść lub mimo wszystko korzystać w pełni z życia. 
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Ludzie, którzy nie czekają biernie, aż ich problemy się 
rozwiążą, są szczęśliwości od reszty, która „pielęgnuje” 
swoje problemy, ciągle rozmyślając o nich i martwiąc się.

Dave zdecydował się zaufać, że Boża moc pomoże 
mu wieść szczęśliwe życie, nawet podczas zmagania się 
z problemami. 

Cierpiący na migrenę, wiedzą kiedy nadchodzi, 
zanim ból się nasili. Tak więc następnym razem, gdy 
zbliżała się migrena, Dave natychmiast powiedział: 
„Nie boję się ciebie. Nie poddam się. Postanawiam, że 
mimo wszystko będę cieszyć się życiem”. 

Czy wiecie, jaki był efekt zmiany postawy Dave’a  
i jego zaufania Bogu, że w nadprzyrodzony sposób 
pomoże mu cieszyć się życiem, wbrew bolom głowy? 
Skończyły się. Odeszły!

Odważnie sprzeciwiaj się  
każdemu diabelskiemu atakowi

Dave sprzeciwiał się bólowi głowy w momencie, gdy 
nadchodził. Bóg chce nas uwolnić od strachu i lęku 
i nauczyć odpierać wszelkie ataki, którymi diabeł chce 
nas zniszczyć i ograbić z radości.

Czasem, gdy zauważamy pierwsze symptomy cho-
roby, czekamy aż się rozwinie, zamiast od razu się jej 
przeciwstawić. Tak jak to zauważyliśmy na przykładzie 
innych ludzi, kiedy widzimy problem, należy się z nim 
natychmiast rozprawić, zanim urośnie! W 1 Liście Pio-
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tra 5:9 jest napisane: Przeciwstawcie się mu [diabłu], 
mocni w wierze [gdy zaczyna atak]. 

Bądź czujny i módl się, aby rozpoznać każdy diabel-
ski atak i przeciwstawić natychmiast go powstrzymać!

Zdziwisz się, jak wielu kłopotów unikniesz, 
odpierając diabła, gdy tylko zaczyna atakować. Jak 
tylko widzisz, co się święci, natychmiast śmiało się mu 
przeciwstaw, prosząc o uzdrowieńczą moc w imieniu 
Jezusa. Nałóż na siebie ręce bądź poproś kogoś o pomoc 
w modlitwie. 

Jeśli Dave lub ja wstajemy rano i któreś z nas wyzna-
je: „Niezbyt dobrze się czuję” albo „Boli mnie głowa” 
– od razu zaczynamy się modlić.

Na jednym z prowadzonych przeze mnie spotkań 
podeszła do mnie, do stoiska z taśmami, moja ciocia, 
mówiąc: „Módl się za mnie, zaczynam tracić głos”. 
Wielokrotnie zapadała na zapalenie płuc. Utrata głosu 
była jednym z pierwszych symptomów tej choroby. 
Nałożyłam na nią ręce i pomodliłam się. Później się od 
niej dowiedziałam, że objawy ustąpiły, zanim dotarła 
z powrotem do domu.

Mogłaby zwlekać, myśląc sobie coś w tym stylu: 
„Ciekawe, czy się rozchoruję; chyba nie – to tylko zmia-
na ciśnienia, nie mam na to wpływu”. Zamiast tego od 
razu zareagowała, prosząc o modlitwę.

Diabeł podsuwa nam całe naręcze rozmaitych wy-
mówek, abyśmy tylko zaakceptowali jego nonsensowne 
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pomysły. Ostatnie, czego chce, to żebyśmy ograniczali 
jego działanie mocą Słowa Bożego.

Nowe nastawienie

Jeśli wydaje ci się, że nie możesz się cieszyć życiem 
z powodu jakiegoś uciążliwego problemu – osoby, 
z którą masz do czynienia lub niełatwego zadania, 
które jesteś zmuszony wykonywać – możesz na przekór 
wszystkiemu postanowić zachować pogodę ducha.

Nasze emocje dostrajają się do naszego myślenia. 
Przykładowo, jeśli słyszysz, że mówi się o osobie, 
o której od dawna nie myślałeś, a która kiedyś cię ura-
ziła, możesz zacząć myśleć o niej, przypomnieć sobie 
zajście i zdenerwować się. Im dłużej będziesz myśleć, 
tym bardziej będziesz zdenerwowany, aż się w końcu 
rozgniewasz. Z zupełnego spokoju twoje emocje sięgną 
zenitu dlatego, że zacząłeś o tym rozmyślać i się zaan-
gażowałeś. Zamiast koncentrować się na aktualnych 
problemach, lepiej nakierować myślenie na inny obiekt.

Dave cierpiał na migreny od wczesnego dzieciństwa, 
przez całe życie, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, 
i został uwolniony w momencie, gdy zmienił swoje 
nastawienie! Od tego wydarzenia minęły lata i w tym 
czasie migrena próbowała go atakować raptem trzy razy. 
Pierwszy raz zaraz po tym, jak na jednym z naszych spo-
tkań składał świadectwo swojego uwolnienia! Po dwóch 
dniach zaczęła go boleć głowa, podczas gdy przez lata 
nie miał takich dolegliwości.
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Rozumiesz, o co w tym wszystkim chodzi? Za tego 
typu problemami stoją duchy! Wiele problemów wywo-
łują duchy wysłane z piekła, aby nas atakować i znisz-
czyć! Są naszymi wrogami, którym musimy odważnie 
stawić czoła!

Diabeł wykorzystuje nasze problemy, aby pozbawić 
nas radości życia i uwikłać w strach. Bez względu na 
to, czy będzie to ból głowy czy objawy napięcia przed-
miesiączkowego doświadczanego przez część kobiet, 
w momencie gdy zaczynamy odczuwać dolegliwość, 
pojawia się też strach. „No nie, znowu się to dzieje”.

Jak można cieszyć się życiem, będąc w okowach 
lęku, kiedy się go obawiamy?

W 1 Liście Jana 3:8 czytamy, że Syn Boży na to się 
objawił (stał się widzialny), aby zniweczyć (zniszczyć, 
anulować, zneutralizować) dzieła diabelskie (to, co 
uczynił).

W Liście Jakuba 4:7 jest napisane: …przeciwstaw-
cie się diabłu (stanowczo się sprzeciwcie), a ucieknie 
od was.

Natomiast 1 List Piotra 5:8 przestrzega: …prze-
ciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, 
szukając kogo by pochłonąć. Nie jest powiedziane, że 
jest lwem, jednak zachowuje się jak on.

Smith Wigglesworth opowiedział kiedyś historyjkę 
o pewnej pani, której po wyjściu z domu towarzyszył 
pies, plącząc się jej pod nogami. „Zwróciła się do niego: 
Piesku, nie mogę cię dziś ze sobą zabrać. Pies pomachał 
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na to ogonem i zaczął ujadać. Ona na to: Piesku, idź 
do domu. Pies jednak nie słuchał. W końcu krzyknęła 
na niego ostro: Do domu! I wtedy poszedł. Niektórzy 
ludzie w podobny sposób droczą się z diabłem. Diabeł 
nie zareaguje, gdy będziesz z nim postępować łagodnie. 
Musisz go wypędzić!”*

Diabeł i jego demony, którymi nas szczuje, przy-
pominają tego psa. Kiedy mówimy im: „Idź sobie”, 
występując w autorytecie mocy Bożej, muszą odejść!

Pewnego dnia wróg będzie wystawiony na pokaz, 
a jeśli wiedziemy życie w zastraszeniu, powiemy wtedy: 
„Czy to ciebie obawiałem się całe życie? Czy to ty zwo-
dziłeś narody? Ktoś taki jak ty?

Diabeł krąży wokoło jak lew ryczący, jednak praw-
dziwy Lew Judy (Oz. 5:14) żyje w nas. Bóg daje nam 
siłę, aby przepędzić diabła. Używajmy jej.

Wielu z nas zmaga się z chronicznymi problemami, 
które towarzyszą nam od momentu, gdy jeszcze nie wie-
dzieliśmy, jak sobie z nimi radzić w duchowy sposób. 
Jednak, dzięki Bogu, możemy odwrócić tę sytuację, 
odpierając nowe ataki wroga, jednocześnie rozwikłując 
stare problemy, które tymczasem narosły. Trudniej sobie 
poradzić z zastanymi problemami, lecz jest to możliwe.

W naturalny sposób nie byłoby możliwe, żeby 
David pozbył się bólów głowy, które towarzyszyły mu 
przez lata. Ale nawet w tym przypadku, gdy problem 
był zakorzeniony, bóle głowy minęły od razu!
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Czasem następuje natychmiastowa manifestacja, 
a czasem jest to proces. W każdym przypadku jednak, 
gdy rozpoznajesz działanie diabelskie, reaguj niezwłocz-
nie. A on od ciebie ucieknie.
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Wiara wiąże się z postawą

Chcąc korzystać z dziedzictwa, które Bóg dla ciebie 
przeznaczył, działaj w porozumieniu z Nim, aby moc 
otrzymać wszystko, co chce ci dać. W Księdze Amosa 
3:3 jest napisane: „Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie 
umówili?” Umów się z Bogiem, aby ci pomógł odpo-
wiednio ukierunkować myślenie.

Radosne oczekiwanie na Boga

Jeśli mamy właściwą postawę wiary, moc Boża będzie 
czynna w nas, aby nawet najtrudniejsze zadania stały 
się miłe, przyjemne i zabawne. Otrzymamy ukojenie od 
Ducha Świętego. Jeśli jednak w działaniu przyjmiemy 
złą postawę, będziemy nieszczęśliwi.

Jak już czytaliśmy wcześniej w Księdze Powtórzone-
go Prawa 1:27, Izraelici mieli złą postawę. Byli zgorzk-
niali i niezadowoleni (szemrali, narzekali) w swoich 
namiotach. Uznali, że podbój Ziemi Obiecanej jest co 
najmniej zbyt trudny, jeśli nie niemożliwy. Nie chcieli 
zmierzyć się z problemem. Chcieli, żeby wszystko przy-
szło im bez wysiłku. 

Pomimo cudów, jakie Pan dla nich uczynił, uwal-
niając ich i wyprowadzając z niewoli, nie zaufali Mu, że 
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będzie ich prowadził, chronił i że pomoże im w podboju 
ziemi (w. 30-32). W zamian poddali się strachowi!

Z Horebu do Kadesz-Barnea [do granicy Kanaanu 
– co jednak zajęło Izraelowi 40 lat] jest [zaledwie] 
jedenaście dni drogi, przez góry Seir. (Pwt 1:2)

Podróż Izraelitów do Ziemi Obiecanej, która mogła 
trwać jedenaście dni, zajęła im czterdzieści lat z powo-
du ich narzekania i niewiary! (zob. Lb 14:26-35; Pwt 
1:26-40) Narzekanie otwiera drzwi nieprzyjacielowi 
(zob. 1 Kor 10:10).

Postawa wiary to poleganie na Bogu, ufanie Mu 
i pokładanie w nim nadziei – jest to radosne oczekiwa-
nie dobrego. Zamiast bać się, że to, co ma nadejść, nas 
unieszczęśliwi, lepiej wierzyć, że Bóg da nam siłę, aby 
się tym cieszyć.

Wiele lat temu postanowiłam, że nie będę dłużej 
nieszczęśliwa. Powiedziałam: „Boże, czegoś tu nie rozu-
miem – robię tak wiele w dziedzinie duchowej, a ciągle 
jestem nieszczęśliwa”.

Otrzymałam odpowiedź na swoje pytania, gdy 
zaczęłam się stosować do zasad, które pokazał mi Pan 
i które zawarłam w tej książce w postaci wielu prostych, 
praktycznych wskazówek. Ewangelia jest praktyczna! 
Niektóre przytłaczających nas problemów nie są wcale 
tak poważne, jak problemy wywołane przez nasz strach 
i lęki okradające nas z radości na rozmaite sposoby. 
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Większość czasu poświęcamy na zajmowanie się tym 
wszystkim, co się dzieje wokół nas, zamiast starać się 
zejść z drogi Bogu, który chce nam pomóc w tym, co 
dzieje się wewnątrz nas.

Wewnątrz nas jest nasza radość, pokój, sprawiedli-
wość i siła. List do Rzymian 8:11 poucza nas, że ten sam 
Duch, który wzbudził Chrystusa z martwych, mieszka 
w nas i ożywi także nasze śmiertelne ciała.

Ożywcza moc Boża może oddziaływać na wszystko, 
co robimy. Jest jak piorun! Boża moc może spłynąć na 
nas i pobudzić nas do wykonywania zwykłych, ruty-
nowych, codziennych zadań z radością. W Liście do 
Efezjan 5;18 jest napisane: 

…nie upijajcie się winem… ale bądźcie pełni Du-
cha [Świętego].

Jeśli nakierujemy umysł na myślenie o wyższych 
wartościach, nawet nie zauważymy, gdy przeciwnik nas 
zaatakuje strachem czy lękiem, bo będziemy skupieni 
na ważniejszych sprawach. Gdy napełniamy umysł do-
brymi rzeczami, rozmyślając o tym, kim jest Bóg oraz 
o duchowym dziedzictwie dostępnym przez Jezusa, nie 
będzie w nas miejsca na pomysły, które nam podsuwa 
szatan, chcąc nas okraść z radości. Dobro zwycięża zło 
(Rz 12:21), ale musimy najpierw się za nim opowiedzieć.

Tekst z Listu do Efezjan 5:18-20 pomaga nam kon-
centrować się na sprawach wyższych. 
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Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni 
duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, 
dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imie-
niu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (w. 19-20)

Podobnie w Liście do Kolosan 3:2,3 jest napisane:

O tym, co w górze [o sprawach wyższych], my-
ślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem 
[odnośnie spraw ziemskich], a [nowe, prawdziwe] 
życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu.

Dobrze, abyśmy myśleli o tym, co w górze, po-
nieważ umarliśmy dla grzesznych pożądliwości tego 
świata, o których mowa w Liście do Kolosan 3:4,5. 
W tych złych pragnieniach zawarty jest również strach 
i lęk. Myślmy pozytywnie, i niech nasze myślenie wolne 
będzie od strachu i lęku.

Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, 
wtedy się i wy okażecie razem z nim w [jego wspa-
niałej] chwale. Umartwiajcie [pozbawiajcie siły, 
zagłuszajcie] tedy to, co w waszych członkach jest 
ziemskiego [zwierzęce popędy i wszystko, co zwią-
zane z cielesną naturą, co prowadzi do grzechu]: 
wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą po-
żądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem 
(wyniesieniem siebie samego lub czegokolwiek po-
nad Boga). (Kol 3:4,5)
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Wiara to teraźniejszość

Wiara dotyczy teraźniejszości. Większość z nas 
spędza dużo czasu na rozmyślaniu o przeszłości czy 
przyszłości, ubolewając nad czymś lub obawiając się. 
Żałujemy tego, co zrobiliśmy. Nie możemy już nic inne-
go z tym zrobić, jak tylko poprosić Boga o wybaczenie, 
i w ten sposób się od tego uwolnić. W Liście do Rzymian 
8:28 jest napisane: A wiemy, że Bóg współdziała we 
wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, 
to jest z tymi, którzy według jego postanowienia są 
powołani.

Naturalnie, nie należy popadać w przesadę i lekce-
ważyć błędów! Jednak można spędzić życie na użalaniu 
się nad sobą. Można opłakiwać nieudane małżeństwo, 
brak powodzenia w pracy zawodowej lub przegapienie 
życiowej szansy, nie widząc żadnej możliwości rekom-
pensaty. Można mówić: „Boże, przykro mi, że do tego 
doszło”; „Żałuję, że to zrobiłem”; „Szkoda, że tak się 
stało” – ale trzeba przyjąć Boże przebaczenie i iść dalej.

Jeśli stale rozpamiętujesz swoje porażki, nie żyjesz 
w wierze, bo wiara dotyczy obecnej chwili. Wiara jest na 
teraz, na dziś. Dzięki mojej wierze mogę mieć pewność, 
że przeszłość się nie liczy. Dzisiaj – jeśli z radością ocze-
kuję dobra, moja wiara mówi: „Boże, czy powinnam coś 
zrobić z przeszłością, abym mogła wyciągnąć wnioski 
z tego, co się wydarzyło?”. Jeśli dziś wierzę, że Bóg zajął 
się moją przeszłością, dziś mogę się z tego cieszyć.
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Jeśli jednak przez niewłaściwe nastawienie jestem 
uwikłana w przeszłość, rozmyślając i zajmując się spra-
wami, na które nie mam już wpływu, marnuję obecny 
dzień. Jeśli skupiam myśli na przyszłych wydarzeniach, 
obawiając się nadchodzącego jutra – marnuję obecny 
dzień.

Nastaw się na zwycięstwo

Gdy wstajesz rano, zacznij dzień z wiarą. Nastaw się 
mentalnie na zwycięstwo. Pomyśl o tym, co masz do 
zrobienia, a następnie nastaw się do tego z entuzjazmem 
i radością, bez strachu, obaw, zrzędzenia, narzekania 
i utyskiwań.

Postawa strachu mówi: „Nie mogę cieszyć się ży-
ciem, mając do zrobienia to, co dzisiaj. Naprawdę marzę 
o tym, żeby tego uniknąć”.

Postawa wiary mówi:

Gdy Chrystus umarł na krzyżu, umarłem wraz z Nim. 
Jestem martwy zgodnie z prawem w tej sytuacji dla wszel-
kich złych podszeptów, łącznie ze strachem i obawą. Nie 
muszę żyć w strachu i uznaję siebie samego za martwego 
w tych dziedzinach. Jestem pogrzebany dla życia w strachu.

Ani strach, ani lęk nie będą mi dzisiaj towarzyszyć, 
ponieważ mam tego samego Ducha, który wzbudził 
Chrystusa z martwych, a On żyjąc we mnie, rozprawi 
się z nimi. Nie zgadzam się na nic, co diabeł będzie się 



42

starał mi narzucić. Nie zamierzam rozpamiętywać swojej 
przeszłości ani drżeć na myśl o przyszłości, nie będę się bać.

Ufam i wierzę Bogu, z radością oczekując na nadejście 
dobrego dzisiaj, gdyż Jezus przyszedł po to, abym mógł 
cieszyć się życiem w obfitości. W imię Jezusa.

Bóg pracował nade mną, żeby nauczyć mnie życia 
chwilą obecną. Postanowiłam nie marnować ani jedne-
go dnia więcej. Zamierzam żyć dniem obecnym, ciesząc 
się życiem. A ty?
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Teksty biblijne pomocne 
w walce ze strachem

Jak zauważamy w wielu fragmentach biblijnych, Pan 
mówi nam, żebyśmy się nie bali i nie ulegali lękom. Pan 
zapewnia nas również, że jest to w naszej mocy! Jego 
przykazania nie są zbyt trudne (Pwt 30:11,14), a On 
daje nam siłę przestrzegać ich (Flp 4:13).

Czuwajcie [zwróćcie uwagę, bądźcie ostrożni i przy-
tomni] i módlcie się, abyście nie popadli w pokusze-
nie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. (Mt 
26:41)

W modlitwie bądźcie [zarówno] wytrwali i czujni 
z dziękczynieniem [w praktykowaniu modlitwy]. (Kol 
4:2)

Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie 
przestajemy się za was modlić i prosić [usilnie], abyście 
doszli do pełnego [głębokiego i rozumnego] poznania 
woli jego we wszelkiej mądrości [w kompleksowej wie-
dzy na temat sposobu działania Boga i jego celów] i du-
chowym zrozumieniu. (Kol 1:9)
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Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój 
się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszę-
dzie, dokądkolwiek pójdziesz. (Joz 1:9)

Tylko Pana Zastępów miejcie za Świętego [uznając go 
swoją jedyną ostoją bezpieczeństwa], niech On będzie 
waszą bojaźnią i On waszym lękiem! [inaczej obrazicie 
go, nie ufając mu i obawiając się człowieka]. (Iz 8:13)

Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry [uczciwy, god-
ny pochwały] i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, 
wiele ci powierzę; wejdź do radości [szczęśliwości, bło-
gosławieństwa] pana swego. (Mt 25:21)

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni [tchórzo-
stwa, zastraszenia, ulegania lękom] lecz mocy i miłości, 
i powściągliwości. (2 Tm 1:7)

W miłości nie ma bojaźni [strach nie istnieje], wszak 
doskonała [dojrzała, rozwinięta] miłość usuwa bojaźń 
[wyprasza za drzwi i przepędza każdy przejaw strachu]. 
(1 J 4:18)

Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź 
ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twoich oj-
ców! Nie bój się i nie lękaj się! (Pwt 1:21)

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chry-
stusie. [Jestem gotowy na wszystko i zdolny we wszyst-
kim przez Tego, Kto napełnił mnie siłą; w obfitości 
Chrystusa jestem doskonale wyposażony.] (Flp 4:13)
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Choćbym nawet szedł ciemną [głęboką, mroczną] doli-
ną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij 
twój mnie pocieszają. (Ps 23:4)

A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem [do nowego 
życia, mając udział w jego powstaniu z martwych], tego 
[wspaniałych, niebiańskich skarbów] co w górze szukaj-
cie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co 
w górze [o rzeczach wyższych], myślcie, nie o tym, co 
na ziemi. Umarliście bowiem [dla spraw ziemskich], 
a [nowe, prawdziwe] życie wasze jest ukryte wraz 
z Chrystusem w Bogu. (Kol 3:1-3)

Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co 
poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwa-
lebne, co jest cnotą i godne pochwały [na tym koncen-
trujcie myśli]. (Flp 4:8)

Bądź czujny wobec obaw i lęków, które chcą okraść 
cię z radości życia. Proś Boga, aby pomógł ci w ich roz-
poznaniu, a następnie staw im czoła za pomocą Słowa 
Bożego. Zmień lękowe nastawienie na mentalność: 
„strach jest martwy, a wiara jest żywa!”, ucz się prowa-
dzić zwycięski styl życia każdego dnia i doświadczaj 
radości, zwyciężając.



Modlitwa o zbawienie

Bóg cię kocha i chce być z tobą w bliskiej relacji. Jeśli jesz-
cze 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 wyba-
czenie 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 prze-
czytanie i przestudiowanie następujących wersetów Pisma  
i proś Boga, aby przemawiał do Ciebie, gdy kroczysz z Nim 
na ścieżkach nowego życia.

Ewangelia Jana 3:16  List do Efezjan 1:4
1 List do Koryntian 15:3-4  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!
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Przezwyciężaj ducha lęku 
ponadnaturalną mocą Bożego Słowa

Czy obawiasz się przyszłości?
Lęk często pojawia się w formie negatywnego odczucia wo-
bec zwykłej, codziennej sytuacji. Jest tak subtelny, że wkrada 
się w myśli niezauważenie, powodując nadmierny niepokój 
osłabiający wiarę. Nie pozwalaj na to, aby ograbił cię z pokoju 
i radości! Niezwłocznie do wiedz się, jak przeciwstawiać się 
temu podstępnemu oszustowi.

W swojej niezwykle praktycznej książce Joyce Meyer 
odkrywa rozmaite formy, jakie może przybierać lęk, aby 
pozbawić cię danej przez Boga obietnicy obfitego życia. Słowo 
Boże poucza, jak rozpoznać tego szkodnika oraz daje moc do 
natychmiastowej konfrontacji z nim. Naucz się jak:

• posługiwać się Bożą mocą w walce ze lękiem,
• rozpatrywać każdą życiową sytuację z duchowej perspe-

ktywy,
• radzić sobie z nawracającymi lub przewlekłymi problemami

na inny, nowy sposób,
• zastąpić lęk radosnym oczekiwaniem Bożego

błogosławieństwa.

Bóg chce, abyś przeżywał każdy nadchodzący dzień, jako 
wolny człowiek. Nie pozwól na to, aby strach paraliżując 
nadzieję na przyszłość zrujnował twoją wiarę. Rozpraw się 
z nim przy pomocy nadprzyrodzonej mocy Bożej!
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