
„20x mogę” , by cieszyć się zwycięstwem: 

1. Dlaczego mam mówić „nie mogę” kiedy Biblia wyraźnie mówi: „Wszystko mogę w Tym, który 

mnie wzmacnia w Chrystusie” ? Fil. 4:13 

2. Dlaczego ma mi czegokolwiek brakować kiedy mam obietnicę, że: „Bóg zaspokoi wszelką 

potrzebę według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie”?  

3. Dlaczego mam się bać, kiedy Biblia mówi, że: „Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy 

i miłości i powściągliwości” ? (2 Tym. 1:7)  

4. Dlaczego ma mi  brakować wiary do wypełniania mojego powołania, kiedy wiem, że: „ Bóg 

każdemu udzielił stosownej miary wiary” ? (Rzym. 12:3)  

5. Dlaczego mam być słaba/y  kiedy Biblia mówi, że: „Pan jest moim zbawieniem i mocą moją 

i ochroną życia mego i nie mam się co bać” ?(Psalm 27:1, Ks. Daniela 11:32)  

6. Dlaczego mam pozwolić na zwierzchnictwo szatana w moim życiu kiedy: „Większy jest Ten, 

który jest we mnie aniżeli ten, który jest na świecie”? (1 Jn. 4:4)  

7. Dlaczego mam akceptować porażkę, kiedy Biblia mówi, że: „Bóg zawsze daje nam 

zwycięstwo, w Chrystusie”? (2 Kor. 2:14)  

8. Dlaczego ma mi brakować mądrości, kiedy: „Chrystus stał się dla mnie mądrością od Boga 

i Bóg chętnie obdarza mnie mądrością, kiedy Go o to proszę” ? (1 Kor. 1:30, Jakuba 1:5)  

9. Dlaczego mam być przygnębiona/y kiedy mogę przywołać w pamięci: „nieustające dowody 

Bożej łaski, Jego przychylności i niewyczerpanego miłosierdzia”? (Treny 3:21-23)  

10. Dlaczego mam się martwić i obawiać, kiedy mogę: „złożyć wszelką troskę na Pana, gdyż On 

ma o mnie staranie”  

11. Dlaczego kiedykolwiek miałabym/ miałbym być w niewoli wiedząc, że: „tam gdzie jest Duch 

Pański tam jest wolność” ? (2 Kor. 3:17, Gal. 5:1)  

12. Dlaczego mam się czuć potępiona/ potępiony, kiedy Biblia mówi mi, że: „Nie ma żadnego 

potępienia dla tych, który są w Chrystusie”?  

13. Dlaczego mam się czuć samotna/ y, gdy Jezus powiedział: „Nie porzucę cię ani cię nie 

opuszczę” ?( Mat. 28:20, Heb. 13:5)  

14. Dlaczego mam się czuć przeklętą/ przeklętym lub ofiarą nieszczęścia, kiedy Biblia mówi mi, 

że:  „Chrystus odkupił mnie od przekleństwa zakonu bym mogła/ mógł otrzymać Jego Ducha 

Świętego”? (Gal. 3:13-14)  

15. Dlaczego ma  być niezadowolona/ y, kiedy tak jak Paweł mogę: „nauczyć się być 

zadowolona/y z tego co mam”? (Fil. 4:11)  

16. Dlaczego mam się czuć nic nie wartą/ ym, kiedy Chrystus „stał się grzechem za mnie bym ja 

stała się Bożą sprawiedliwością w Nim”? (2 Kor. 5:21)  

17. Dlaczego mam mieć kompleks prześladowanej/ ego  kiedy wiem, że: „Jeśli Bóg za nami, któż 

przeciwko nam”? (Rzym. 8:31)  

18. Dlaczego mam się czuć skołowana/y kiedy: „Bóg jest Bogiem pokoju” ? (1Kor.14:33, 

1 Kor. 2:12)  

19. Dlaczego mam się czuć jakbym była/ był przegrana/y, kiedy: „We wszystkim zwyciężam przez 

tego, który mnie umiłował”? (Rzym. 8:37)  

20. Dlaczego mam pozwolić by utrapienia i smutek pokonały mnie kiedy mogę być mężną/y gdyż 

On zwyciężył świat? (Jan 16:33)  


