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UEBERT & BEBE ANGEL
Po latach pełnoetatowej służby Uebert i BeBe Angel są
pionierami i liderami w głoszeniu Dobrej Nowiny o łasce
Bożej (Euaggelion) i proroctwie na całym świecie. Są najlepiej sprzedającymi się autorami: Dobrej Nowiny, Intymności, Modlitewnych Banków, Nadprzyrodzonej Mocy Wierzącego itp. Uebert i BeBe Angel są światowymi liderzy są
wysoko cenieni za swoją wizję, innowację i śmiałość. Jako
założyciele Kościoła Dobrej Nowiny (Ambasada Ducha) i
sprawujący urząd proroka wywarli wpływ na miliony ludzi
na całym świecie poprzez swoją pasję zdobywania dusz
poprzez niesienie objawienia Dobrej Nowiny o łasce Bożej
(Euaggelion).
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1 Października

Życie Boga
Jana 15: 5
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami.
Wielu ludzi Bożych żyje poniżej swojego pełnego potencjału w Chrystusie po prostu dlatego, że brakuje im
zrozumienia tego, kim są w Chrystusie.
Kiedy narodziliście się ponownie lub
narodziliście się z góry, życie, które otrzymaliście od swoich rodziców jako
noworodek, zostało wyparte przez
samą naturę i życie Boga.

Bracia i siostry Jezus przyszedł nie tylko po to, aby oszczędzić wam konsekwencji grzechu, ale żebyście byli
uczestnikami Jego boskiej natury.
Przyszedł, abyśmy mieli życie, a w dzisiejszym Piśmie Świętym mówi coś tak
głębokiego. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, to samo
w winorośli jest karmione latoroślami, alleluja!
Masz DNA Chrystusa, co oznacza, że świat powinien odpowiedzieć tobie w taki sam sposób, w jaki odpowiada Panu. Masz teraz życie wieczne. Jesteście teraz synami Bożymi. To rzeczywistość teraźniejsza godzina. Trzymaj się tej prawdy. Jezus jest krzewem winnym, a wy jesteście
latoroślami.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Wszystko mogę przez Chrystusa, jaki On jest, ja też, nie chcę chorować,
życie Boże jest we mnie alleluja!

DALSZE BADANIE
2 Piotra 1: 4
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Wolny od grzechu

2 Października

1 Jana 3: 9
Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim Jego nasienie; i
nie może grzeszyć, ponieważ narodził
się z Boga.
Aby właściwie zrozumieć powyższy
werset, musisz przestudiować go we
właściwym kontekście. Cel tego wersetu jest w rzeczywistości w szóstym
wersecie poprzedniego rozdziału i
mówi: „... Ten, kto mówi, że w Nim
mieszka, powinien także sam chodzić
tak, jak On szedł” _ (1 Jana 2: 6 NKJV)
. Zauważcie, że nie mówi: „Kto mówi,
że w Nim mieszka, chodzi tak, jak On
chodził”. Mówi raczej, że jeśli jesteś
chrześcijaninem, powinieneś chodzić
(żyć) jak chrześcijanin; chodzić tak, jak
On (Jezus) szedł.
To wszystko są instrukcje i wskazówki
dane nam w Słowie Bożym. Zostałeś
powołany, aby okazać sprawiedliwość; chodzić w Jego prawości. Życie, które mamy w Chrystusie, jest wolne od grzechu. Jednak postępując wiarą możesz popełniać błędy; tak więc Biblia mówi: „… krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” _ (1
Jana 1: 7). Przygotował dla nas automatyczne oczyszczanie. To, czego
On oczekuje, to oddanie się Słowu, abyś był nauczany, aby był prowadzony w sprawiedliwości. Poprzez Słowo odkryjesz, że zostałeś oczyszczony z wszelkiej nieprawości (Jana 15: 3) i masz zdolność życia bez grzechu. Wychwalać Boga!

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę i siłę Twojej sprawiedliwości, która
działa we mnie! Poddaję się Słowu, aby mnie nauczano, aby być prowadzonym w sprawiedliwości. Grzech nade mną nie panuje. Mam w duchu słuszność Bożą i wyrażam ją w moich myślach, słowach i czynach,
w Imieniu Jezusa.

DALSZE BADANIE
1 Jana 5:18
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3 Października

Uzdrowienie dla wszystkich

Izajasza 33:24
Mieszkaniec nie powie: Jestem chory,
ludowi, który tam mieszka, będzie
odpuszczona nieprawość.
Jedną z rzeczy, które Pan mi pokazał,
że będziemy mieć w tym roku jest rekordowa odporność na choroby, a jeśli
dzisiaj chorujesz w swoim ciele, to chcę
się za Ciebie modlić. Modlę się, aby
ten ból w twoim ciele ustał. Modlę się
za Ciebie, w Imieniu Jezusa, aby spełnił
się cud, którego oczekujesz dla swojej
pracy, dla swoich ﬁnansów, dla Twojej
rodziny - aby spełniły się Twoje oczekiwania. Modlę się, abyś był zdrowy i
zdrowy w imieniu Jezusa.
Zgromię zapalenie stawów, raka ... Rozkazuję bólom, aby ustąpiły, a wrzody
ustąpiły, w imieniu Jezusa Chrystusa.
Bądź uzdrowiony w swoim sercu, bądź
uzdrowiony w swoich oczach, bądź uzdrowiony w swoich kościach, rozkazuję twoim płucom, aby były wolne, aby twoje nerki były uzdrowione, w imieniu Jezusa; wasza krew zostanie oczyszczona mocą Ducha
Świętego. Przyjmijcie uzdrowienie teraz w swoim ciele w Imieniu Jezusa,
otrzymajcie uzdrowienie teraz. Siła przyszła do ciebie teraz.
Tak, jesteś uzdrowiony mocą Ducha Świętego. Wstań z tego łóżka w
imieniu Pana Jezusa. Wstań i bądź uzdrowiony już teraz. Dziękuj Bogu
za twoje uzdrowienie ... dziękuj Mu. On to zrobił! On to zrobił !! Alleluja!

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Jestem rekordzistą w tym roku, żadna choroba nie przylgnie do mojego
ciała, chodzę w rekordowym immunitecie w imię Jezusa!

DALSZE BADANIE
Jakuba 5:14
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4 Października

Błogosławiony

Galacjan 3:14
Aby błogosławieństwo Abrahama
przyszło na pogan przez Jezusa Chrystusa; abyśmy mogli otrzymać obietnicę Ducha przez wiarę.
Jeśli narodziliście się na nowo, to jesteście nasieniem Abrahama przez wiarę,
teraz, kiedy mówimy o błogosławieństwie Abrahama, chodzi o coś więcej niż
o to, że zasiewacie swoje nasienie i Bóg
rozmnaża je z powrotem w postaci żniwa.
Tak, to jest część tego, ale to jeszcze
nie wszystko, dobrobyt jest twoim dziedzictwem! Wiele dzieci Bożych nawet
nie dotknęło powierzchni, aby dowiedzieć się, co do nich należy, w wyniku czego żyją bez tego, co do nich
należy. Biblia mówi, że wszystkie rzeczy
są twoje, co oznacza, że wszystko jest w
twoim zasięgu, w twoim wnętrzu.
Bóg dał ci bogactwa i bogactwa oraz mądrość, aby je pomnożyć! Jesteście nasieniem Abrahama; dlatego świat należy do Ciebie! Odkładasz
złoto na proch; twój dobrobyt jest nieskończony. Chodzisz w obﬁtości,
mając więcej niż wystarczająco dla siebie i dla innych. Alleluja! Chwała
Bogu. Jesteś błogosławiony we wszystkim. Amen

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Dobrobyt jest mój w imię Jezusa! Pan jest moim pasterzem, którego mi
nie braknie, jestem potomstwem Abrahama, świat należy do mnie, alleluja!

DALSZE BADANIE
Rzymian 8:27
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5 Października

Cała moc

Mateusza 28:18
Jezus przyszedł i rzekł do nich, mówiąc:
Dana mi jest wszelka moc na niebie i
na ziemi.
Niektórzy chrześcijanie żyją w mękach
i podlegają żywiołom tego świata
bez żadnej wskazówki, że mają moc
żyć ponad nimi. Nie jest nawet w ich
radarze, że nie muszą tego akceptować, że mogą faktycznie żyć bez ucisku w jakiejkolwiek dziedzinie ich życia.
Słowo moc, którego użył Jezus, to
greckie słowo Exousia, oznaczające
władzę,
jurysdykcję,
delegowany
wpływ. Kiedy oznajmił uczniom, że w
niebie i na ziemi została mu dana wszelka egzuzja, w zasadzie informował ich,
że opanowali demony, choroby i choroby, że każdy duch i sytuacja będzie
się przed nimi ugiąć.
W następnym wersecie i mam na myśli, że gdybyście mogli go usłyszeć,
powiedziałby to jednym tchem, Pan Jezus następnie nakazał im
mówiąc: Idźcie więc, co oznacza, że wyposażony jest w tę nową informację, teraz idźcie z tym autorytetem.
Ty i ja mamy dzisiaj tę samą władzę. Nie musisz podlegać opresji i chorobom. Możesz nakazać odejście chorobie i biedzie, możesz powiedzieć,
że ból głowy ustąpi, a rak skurczy się i umrze. Bracia i siostry, ponieważ
Chrystus żyje w was, przyszedł z całą mocą, abyście działali. Alleluja!

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia! W imieniu Jezusa nie chcę chorować, moje ciało jest świątynią zwycięstwa Ducha
Świętego należy do mnie alleluja!

DALSZE BADANIE
Filipian 4:13
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Rekordowe zwycięstwo

6 Października

Filipian 4:13
Wszystko mogę w Chrystusie, który
mnie wzmacnia.
Kiedy narodziłeś się ponownie, otrzymałeś życie i naturę Boga, chrześcijaństwo nie jest religią, ale samym
życiem Boga w ludzkości. To właśnie
da Ci rekordowe zwycięstwo, funkcjonujesz tak jak on, jesteś uczestnikiem
boskiej natury, alleluja!
zostałeś uwolniony z mocy ciemności
i przeniesiony do Królestwa drogiego
Syna Bożego (Kol. 1:13). Dlatego nie
jesteście już poddani elementom tego
świata. Oznacza to, że musisz odmówić
zaśnieżenia słabościom i surowym elementom tego świata, które czynią
życie nie do zniesienia dla zwykłego
człowieka.
Jezus jest winoroślą, a wy jesteście latoroślą; dlatego życie Chrystusa przepływa przez ciebie i królujesz w życiu, ponieważ jesteś uczestnikiem Jego boskiej natury. Ten sam Duch,
który wskrzesił Jezusa z martwych, jest w tobie i ożywia, ożywia twoje
ciało. Będziesz chodził w zwycięstwie nad chorobą, zwycięstwem nad
ubóstwem, zwycięstwem nad depresją w imię Jezusa!

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Pan uczynił moje życie łatwym, chwalebnym i ekscytującym; Żyję bezstresowo w Chrystusie. Jestem w spoczynku Boga; dlatego cieszę się
radością i pokojem z dobrobytem!

DALSZE BADANIE
Kolosan 1:13
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7 Października

Wyzwolony przez prawdę

Jana 8:32
I poznacie prawdę, a prawda was
wyzwoli.
Jeśli będziesz chodzić w ignorancji dla
prawdy Słowa Bożego, pozostaniesz w
niewoli i będziesz cierpieć to samo, co
ludzie na świecie. W dzisiejszym Piśmie
Świętym Pan Jezus mówi nam, że prawda was wyzwoli.
Ale jest to tylko prawda Słowa Bożego,
którą znasz i masz objawienie, które
może działać w Twoim imieniu. Oznacza to, że masz obowiązek zainwestować czas w słowo Boże. Biblia mówi;
zdobądź mądrość i przy całym swoim
zrozumieniu. Powstań w swoim duchu
i przejmij władzę. Ujarzmij świat swoimi
pełnymi wiary wyznaniami.
Zostałeś ukrzyżowany z Chrystusem, na
podstawie podstaw lub elementów tego świata; odmówić im poddania się. Żaden system ani zasady nie mogą działać przeciwko tobie;
jesteś większy niż oni wszyscy; dlatego wznieście się ponad nich. Grasz
według innego zestawu reguł, wchodzisz w słowo i chodzisz w świetle
prawdy.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Chodzę w błogosławieństwach Boga. Moje życie nie zna smutku, poruszam się tylko w górę i do przodu, w imieniu Jezusa. Moja ścieżka
jest ścieżką sprawiedliwych; dlatego świeci coraz jaśniej, aż do dnia
doskonałego w imieniu Jezusa.

DALSZE BADANIE
Rzymian 1:16
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Kościół triumfalny

2 Koryntian 2:14
Teraz niech będą dzięki Bogu, który zawsze sprawia, że triumfujemy w Chrystusie i objawia w każdym miejscu woń
Jego poznania przez nas.
W dzisiejszym Piśmie Świętym apostoł
Paweł daje nam do zrozumienia, że
Bóg zawsze prowadzi nas w tryumfalnej procesji w Chrystusie Jezusie. Zostaliśmy powołani do życia pełnego
sukcesu, radości, zdrowia, prawości i
nieograniczonych możliwości alleluja!

potrzeba zrozumienia i wiary.

Ten, który narodził się na nowo, panuje nad szatanem i negatywami życia.
Ktoś mógłby powiedzieć: „Ale moje
doświadczenia nie są zgodne z triumfalnym życiem; raczej jest dokładnie
odwrotnie ”. Po pierwsze, musisz zaakceptować, że triumfalne życie jest
prawem każdego wierzącego. Jednak
aby żyć tym transcendentnym życiem,

Bóg jest „Bogiem wiary”. Działa wiarą i jako Jego potomstwo; my robimy to samo. Biblia mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu
(Hebrajczyków 11: 6). Chodzimy wiarą, a nie wzrokiem lub percepcją
zmysłową (2 Koryntian 5: 7). Wiara jest życiem w Słowie i przez Słowo.
Jest wolą i pragnieniem Boga, abyś żył radośnie, rządził i wygrywał każdego dnia w życiu, poprzez Słowo.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Moje zdolności pochodzą od Boga, biję rekordy w ﬁnansach, w swojej
karierze urodziłem się w wielkiej sile i będę się wyróżniał we wszystkim
co robię.

DALSZE BADANIE
Rodzaju 22:18
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Nie rezygnuj!

Rzymian 12:18
Kto wbrew nadziei uwierzył w nadzieję, że stanie się ojcem wielu narodów,
według tego, co powiedziano, tak
będzie nasienie twoje.
Historia Abrahama i jego żony Sary jest
doskonałym przykładem na to, że z
Bogiem nie ma czegoś takiego jak „za
późno”. Nasze dzisiejsze Pismo mówi,
że wbrew naturalnej nadziei Abraham
wierzył w nadzieję, że może być ojcem
wielu narodów, zgodnie ze Słowem
Bożym. Miał około stu lat, a Sara dziewięćdziesiąt lat (I Mojżeszowa 17:17).
Jednak Bóg powiedział Mu, że będzie
miał dziecko przez Sarę. Abraham
uwierzył iw wyznaczonym czasie Sara
urodziła Izaaka. Niektórzy ludzie często tracą nadzieję, zastanawiając się,
dlaczego nie dostali pracy, kontraktów, awansu lub pieniędzy, za które się
modlili i pościli. Nie ma znaczenia, jak beznadziejna może się wydawać
twoja sytuacja; nie ma czegoś takiego jak „za późno” na Boga.
Po prostu Mu zaufaj, bo On jest Bogiem, który daje życie zmarłym i nazywa rzeczy, których nie ma, tak, jakby już istniały. Żyje w wieczności,
gdzie nie ma przeszłości ani przyszłości. Z Nim wszystko jest w „TERAZ”; i
udowadnia, że jest Panem we wszystkich okolicznościach, bez względu
na to, jak późno, martwe lub niemożliwe, mogą się wydawać w oczach
ludzi.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia, nic nie będzie
niemożliwe na ten dzień, bo we wszystkich tych rzeczach jestem więcej
niż alleluja zwycięzcą!

DALSZE BADANIE
Rodzaju 17:17
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Więcej niż zdobywcy

Rzymian 8:37
Nie, w tym wszystkim jesteśmy więcej
niż zwycięzcami przez Tego, który nas
umiłował.
Twoja droga do sukcesu może wiązać
się z próbami i wyzwaniami: od inﬂacji po recesję gospodarczą, problemy
zdrowotne, bezrobocie itp. Dobra wiadomość jest jednak taka, że nie ma
to znaczenia, z jakimi wyzwaniami się
mierzysz ani z sytuacją w Twoim kraju;
Słowo mówi, że w tym wszystkim jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez
Chrystusa.
Gdyby to oznaczało, że bez względu
na to, z czym się zmierzysz na tym świecie, podbijesz, byłoby wspaniale. Ale
to znaczy o wiele więcej. Oznacza to,
że odeszliście od podboju, ponieważ
zwyciężyliście dawno temu - w Chrystusie! Teraz żyjesz w zwycięstwie Chrystusa! Oznacza to, że nie ma już z czym walczyć ani próbować przezwyciężyć, ponieważ już wygrałeś.
Nie pozwól, aby okoliczności życiowe lub sytuacja ekonomiczna w
Twoim kraju uczyniły Cię oﬁarą. Urodziłeś się w zwycięskim życiu, kiedy
narodziłeś się ponownie. Dlatego mówcie jak apostoł Paweł: „Żadna z
tych rzeczy mnie nie porusza…” (Dz. Ap. 20:24).

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Dziękuję Bogu mojemu, który zawsze sprawia, że triumfuję, bo większy
jest Ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie.

DALSZE BADANIE
Rzymian 5: 5
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W imię Jezusa

Filipian 2:10
Aby na imię Jezusa zgięło się każde
kolano rzeczy w niebie i na ziemi, i pod
ziemią;
Dysponujemy największą bronią na
ziemi, Pan dał nam pełnomocnictwo
do używania Jego imienia w sprawach
życia. Każdy wierzący może użyć tego
imienia, aby przywrócić porządek w
każdej sytuacji sprzecznej z jego słowami w naszym życiu. Imię Jezus jest tak
samo potężne, jak osoba Jezusa.
Kiedy modlisz się w imieniu Jezusa, to
tak, jakby sam Jezus stał, a słowa, które
mówisz, wychodziły z jego ust. Mają
taki sam autorytet, jak gdyby sam Jezus to właśnie powiedział. Czy możesz
sobie wyobrazić, że rozkazujesz temu
rakowi iść w imieniu Jezusa, mówiąc o
pokoju tej burzy w twoim małżeństwie
w tym cennym imieniu?
Nasze dzisiejsze Pismo Święte mówi, że w imię Jezusa każde kolano powinno się ugiąć, to znaczy, że nic nie może ci się przeciwstawić, kiedy
przychodzisz w tym imieniu. Masz moc wywoływania zmian w swoim
dzisiejszym życiu, przejmij władzę nad każdą sytuacją w imię Jezusa i
zobacz, jak wszystko się zgadza.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Ja dzisiaj w imię Jezusa zarządzam swoimi ﬁnansami, każę każdej chorobie opuścić moje ciało, mówię pokój każdej burzy w moim życiu.

DALSZE BADANIE
Marka 16:17
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Moc w twoich słowach

Przysłów 6: 2
Słowa ust swoich pochwyciły cię,
słowami ust pochwyciły cię.
Jeśli twoje wyznanie jest błędne,
wszystko pójdzie nie tak. Nasze wyznania rządzą nami; Zapamietaj to. Zwróć
uwagę, że w dzisiejszym pismach
świętych Biblia nie mówi, że jesteście
skazani przez swoich wrogów lub zło
na zewnątrz. Powiedział, że dałeś się
złapać w pułapkę słów swoich ust.
Miej zawsze w ustach słowo wiary. List
do Hebrajczyków 13: 5-6 mówi: „… bo
on powiedział: Nigdy cię nie opuszczę,
ani cię nie opuszczę. Abyśmy mogli śmiało powiedzieć… ”Powtarzajcie
dalej, co mówi o was Słowo. On jest
twoją ucieczką i twoją siłą. Idź przez życie z pewnością siebie i nie bój się!
Bez względu na to, z czym się dzisiaj spotkasz lub kto zdecyduje się spiskować przeciwko tobie, wiedz, że jesteś bosko chroniony! Większy jest
Ten, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Jestem sprawiedliwością Bożą w Chrystusie Jezusie; i nie tylko mam
prawo stanąć przed Bogiem, ale mam również możliwość wiedzieć
i postępować właściwie. Dlatego w życiu rządzę okolicznościami.
Odniosłem sukces; Zmieniam życie wszędzie, ujawniając sprawiedliwość Bożą poprzez dobrą nowinę!

DALSZE BADANIE
1 Jana 4: 4
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13 Października

Rzymian 1:16
Albowiem nie wstydzę się ewangelii
Chrystusowej, gdyż jest ona mocą
Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego; najpierw do Żyda, a także do Greka.
Jako dziecko Boże musisz być pasjonatem zdobywania dusz; musi
płonąć w twoim sercu, aby nieść
Ewangelię zgubionym. Jesteś kustoszem Ewangelii. Dlatego Twoim boskim
obowiązkiem jest opublikowanie tego
na całym świecie.
Kiedy zrozumiesz, że Jezus jest jedyną
drogą, staniesz w obronie Ewangelii.
Rozwiń swoją pasję do Ewangelii.
Wciąż głoście i rozmawiajcie z innymi
o dobrej nowinie o łasce Bożej. Dyskutujcie nieustannie o Ewangelii z tymi,
którzy są również zapaleni w duchu
dla Ewangelii i wstawiajcie się w modlitwie za zgubionymi, którzy jeszcze nie
usłyszeli Słowa zbawienia.
Masz dziś obowiązek dzielić się dobrą nowiną, nie tylko słowami, ale
także sposobem, w jaki się nosimy. Paweł powiedział: Bóg powołał
mnie, abym objawił mi Swojego Syna, innymi słowy, kiedy będzie robił
interesy lub grał w golfa w tym wszystkim, co Chrystus objawił w nim. To
jest powołanie każdego chrześcijanina, nie tylko pastorów i nauczycieli,
nadszedł czas, aby odpowiedzieć na to wezwanie.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Jestem miastem na wzgórzu, którego nie można ukryć, Pan ma dla
mnie znak i cud dla tego pokolenia i zdobywam dusze, bo królestwo
Boże objawiło się we mnie alleluja!

DALSZE BADANIE
Galacjan 1:16
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14 Października

On sprawia, że wszystko jest nowe

2 Koryntian 5:17
Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem, wszystko przeminęło, oto
wszystko stało się nowe.
Kiedy człowiek składa coś, co zostało
zerwane, zwykle nie jest tak dobre,
jak wcześniej. Ale kiedy to robi Jezus,
wszystko staje się nowe! Ten, który stworzył niebiosa i ziemię, jest więcej niż
w stanie uczynić je lepszymi, niż było
wcześniej! Taka jest prawda, którą
apostoł Paweł przekazał nam przez
Ducha Bożego w naszym dzisiejszym
Piśmie Świętym.
Każdy kupowany produkt elektroniczny jest zwykle dostarczany z instrukcją,
która mówi: „Wysyłaj tylko do autoryzowanych sprzedawców w celu konserwacji i napraw”. Podobnie, kiedy
coś się psuje w twoim ciele lub życiu,
wracasz do Jezusa, twojego Stwórcy
i Stwórcy. Idziesz do Niego, ponieważ
Słowo Boże mówi nam, że „wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic
się nie stało, co się stało”.
Nie ma znaczenia, co poszło nie tak w twoim życiu, wszystko, co musisz zrobić, to zaufać temu, który jest w stanie zrobić ponad wszystko,
o wiele ponad wszystko, o co moglibyśmy poprosić lub pomyśleć. On
toruje drogę tam, gdzie wydaje się, że nie ma drogi, rzekach na pustyniach, służymy Bogu niemożliwego, nie poddawajcie się, ponieważ On
sprawia, że wszystko jest nowe.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Nigdy nie mogę zawieść w tym życiu, mam ze sobą niezwykłego stratega, nigdy nie mogę być pokrzywdzony, dziś wygrywam w imię Jezusa.

DALSZE BADANIE
Jana 1: 3
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15 Października

Żyj powyżej okoliczności

2 Koryntian 5:21
Na drodze sprawiedliwości jest życie, a
na jej drodze nie ma śmierci.

Bracia i siostry Bóg nie chce, żebyście
martwili się o to, co dzieje się na świecie. Nie musisz podlegać wpływowi
tego, co wywołuje lęk na świecie, ponieważ jesteś sprawiedliwością Bożą w
Chrystusie i tak, jak mówi dzisiaj Pismo
Święte: „Na drodze sprawiedliwości jest
życie, a na jej drodze jest bez śmierci ”.
Patriarchowie Starego Testamentu nie
cierpieli z powodu głodu, jaki miał miejsce za ich życia. Abraham pozostał
bardzo bogaty w bydło, srebro i złoto.
Izaak zebrał stokrotnie plony na ziemi,
którą zasiał. Józef wraz z całą rodziną
był bogato zaopatrzony w Egipcie. Nie
tylko oszczędzono im cierpienia - oni
odnieśli wielki sukces!
Więc nawet jeśli twój naród lub świat
wejdą w recesję, nie musimy cierpieć. Dopóki będziemy patrzeć na Jezusa, Twoją sprawiedliwość, będziesz rekordzistą w tym roku!
Prorocze oświadczenie
Panie, dziękuję Ci za udzielenie mi mądrości, mocy i zdolności do robienia bogactwa. W boski sposób dałeś mi możliwość chodzenia w dobrobycie, wielkości, zdrowiu, sukcesie i zwycięstwie na zawsze w imieniu
Jezusa.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Panie, dziękuję Ci za udzielenie mi mądrości, mocy i zdolności do robienia bogactwa. W boski sposób dałeś mi możliwość chodzenia w
dobrobycie, wielkości, zdrowiu, sukcesie i zwycięstwie na zawsze w
imieniu Jezusa.

DALSZE BADANIE

2 Koryntian 5:21, Rodzaju 26: 1-14
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Zrodzony ze Słowa

16 Października

1 Piotra 1:23
Ponownie narodzeni, nie z nasienia
zniszczalnego, ale z niezniszczalnego,
przez słowo Boże, które żyje, trwa na
wieki.
Ciało człowieka powstało z prochu
ziemi; więc człowiek musi żywić się uprawami ziemi, aby przetrwać. Jednakże
człowiek jest duchem, a duch ludzki
pochodzi od Ducha Bożego i został
stworzony przez Słowo Boże. Dlatego
musicie nieustannie karmić się Słowem
Bożym, aby naprawdę żyć.
Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 4: 4: „… Jest napisane, że nie
samym chlebem żyje człowiek, ale
każdym słowem Bożym”. Dzieje 20:32
mówi: „A teraz, bracia, polecam was
Bogu i słowu Jego łaski, która może
was zbudować i dać dziedzictwo
pośród wszystkich uświęconych”.
Poprzez Słowo każdego dnia warunkujesz swoje życie na zwycięstwo,
tak że niezależnie od okoliczności zawsze triumfujesz. W Izajasza 55:11,
Pan mówi: „Tak będzie moje słowo, które wychodzi z moich ust: nie
wróci do mnie bezwartościowe, ale dokona tego, co mi się podoba, i
odniesie sukces w tym, do czego chcę. Wyślij to.” Kulturuj i reguluj swoje
życie Słowem i wzrastaj od chwały do chwały.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Jestem wyrazem niewidzialnego Chrystusa, blaskiem Jego chwały. Jaki
On jest, ja też jestem na tym świecie; a kiedy rozwijam i reguluję swój
umysł Słowem, jestem przemieniony; Doświadczam coraz większej
chwały. Alleluja!

DALSZE BADANIE
Dz 20:32
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17 Października

Nie martw się

Mateusza 6:34
Dlatego nie martw się o jutro, bo jutro
będzie się martwić o swoje sprawy. Na
dzień wystarczy jej własne kłopoty.
Czy to nie zadziwiające, że dziś, czy
jutro, o które martwiłeś się wczoraj,
a jednak jesteś tutaj i żyjesz? Bóg nie
chce, żebyś martwił się o jutro. Chce,
żebyś wiedział, że daje ci wszelką pomoc, jakiej potrzebujesz na dziś, a kiedy
nadejdzie jutro, otrzyma od Niego
nową pomoc.
Taka jest zasada Boża nawet w Starym
Testamencie. Kiedy dzieci Izraela były
na pustyni, Bóg dawał im każdego ranka świeżą mannę z nieba (zob. Księga
Wyjścia 16: 13–16, 31). Nie musieli się
martwić o jutro, bo gdy nadejdzie jutro,
znowu pojawiła się świeża manna. Był
ich zaopatrzeniem każdego dnia.
Dzisiaj manna Boga jest łaską, którą On daje każdego dnia. Jeśli
martwisz się jutrzejszą sytuacją, wiedz, że będzie wystarczająca łaska
na tę sytuację, gdy nadejdzie. Bóg chce, abyś po prostu odpoczął w
Jego zdolności do uzdrawiania, wyzwalania, ochrony i zaopatrywania
cię każdego dnia. Zamiast martwić się, skup się na Bożym słowie, ponieważ Biblia mówi, że On utrzymuje go w doskonałym spokoju, którego
umysł jest skupiony na Nim.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Radość Pana jest moją siłą, a Duch Boży napełnia mnie odwagą i nadprzyrodzonym byciem błogosławieństwem dla mojego świata, odmawiam martwienia się w imię Jezusa!

DALSZE BADANIE
1 Jana 4: 4
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18 Października

Moja zdolność pochodzi od Boga

2 Koryntian 3: 5
Nie znaczy to, że jesteśmy wystarczający, aby myśleć, że ktoś myśli o sobie,
ale nasza wystarczalność pochodzi od
Boga;
Niewielu chrześcijan zdaje się być świadomych faktu, że żyje w nich Bóg. Nie
mogli być i nadal mówią tak, jak robią.
Kiedy w ich życiu pojawia się taka potrzeba, wielu od razu mówi: „Nie, nie
mogę tego zrobić”. Czemu? Ponieważ
ufają sobie lub ciału, że je pokonają.
Wiedzą, że sami nie mają takiej zdolności.
Ale kiedy jesteś świadomy, że Bóg jest
w tobie, wtedy wiesz, że Jego zdolność jest twoją zdolnością. Jesteś już
ograniczony własnym ludzkim zrozumieniem i siłą, dlatego Paweł mógł powiedzieć: Wszystko mogę w Chrystusie,
który mnie wzmacnia. Bez względu na to, z czym się dzisiaj spotykasz
i możesz napotkać pozornie niemożliwe przeszkody w swoim życiu,
możesz śmiało oświadczyć: „moja zdolność pochodzi od Boga, większa
żyje we mnie”. To mówi wiara i sprawi, że Większy będzie pracował dla
ciebie!

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Duch Boży żyje we mnie. Moja zdolność pochodzi od Boga i wszystko
mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia, nic nie będzie dla mnie dzisiaj niemożliwe!

DALSZE BADANIE
Filipian 4:13
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19 Października

Niesamowita Laska!

Psalm 8: 4
Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim,
i syn człowieczy, że go odwiedzasz?
Za każdym razem, gdy myślę i
rozmyślam o Słowie Bożym i kontempluję wielkość Pana, jestem pełen podziwu, gdy zdaję sobie sprawę, że On
naprawdę umieścił to w sercu człowieka, Swojego stworzenia, aby Go kochać. To niesamowity cud. Nie wiem,
czy kiedykolwiek myślałeś o tym, że On
cię stworzył. Jego wielkość jest nie do
opisania.
Dlatego myślenie, że On włożył w nasze
serca podążanie za Nim i kochanie Go,
jest zbyt pokorne i zdumiewa. Myślenie,
że On umożliwił nam poznanie Go i chcieć dowiedzieć się o Nim więcej, jako
część Jego dzieła w nas, to taka niesamowita rzeczywistość.
A co najlepsze, uczynił cię teraz swoim partnerem w wygrywaniu przegranych. Mógłby sprawić, by poznali Go bez angażowania was, ponieważ On jest Bogiem; Jest wszechmocny i może wszystko. Jednak On
zdecydował, że odłączy nas od swojego zadania, jakim jest doprowadzenie innych do zbawienia; co za cud! Co za zaszczyt!

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Dziękuję Ci, Panie, za Twoje miłosierdzie i łaskę, Duch Święty napełnia
mnie odwagą i odwagą głoszenia Ewangelii i czynię to z radością jako
skuteczny świadek Jezusa Chrystusa.

DALSZE BADANIE

Marka 16:15; Akt 20: 20-27
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20 Października

Żebym Go poznał

Filipian 3:10
Abym Go poznał i poznał moc Jego
zmartwychwstania i społeczność Jego
cierpień, dostosowanych do Jego
śmierci;
Dzisiaj ludzie szukają dwóch rzeczy: cudownych znaków i cudów oraz wiedzy.
Nie inaczej było w czasach biblijnych.
Apostoł Paweł przyznał, że „Żydzi żądają znaku, a Grecy szukają mądrości” (1
Koryntian 1:22).
Tak więc, gdy Paweł głosił Chrystusa
ukrzyżowanego jako rozwiązanie Boga
dla nich, przesłanie było „dla Żydów
przeszkodą, a dla Greków głupstwem”
(1 Koryntian 1:23). Nie rozumieli, w jaki
sposób otrzymanie objawienia Jezusa
i Jego zmartwychwstania może dać
im cuda, których potrzebowali, lub
mądrość, której chcieli.
Bracia i siostry, nie musicie dziś gonić za cudami ani mądrością. Wszystko, czego potrzebujesz, to poznać Tego, który stał się dla nas mądrością,
Tego, który jest zmartwychwstaniem i życiem. Zaufaj mi, cuda przyjdą
za tobą; nie będziesz musiał ich ścigać. Im lepiej Go znasz, tym więcej
Jego mądrości i mocy objawia się w twoim życiu.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia, On jest moją
mądrością i moją sprawiedliwością, alleluja!

DALSZE BADANIE

1 Koryntian 1: 22-23
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Znasz mnie wszystkich

21 Października

Izajasza 43: 1
Ale teraz tak mówi Pan, który cię stworzył, Jakubie, Ten, który cię ukształtował, o Izraelu: „Nie bój się, bo cię
odkupiłem; Wołałem cię po imieniu,
jesteś mój.
Bóg ma taką obsesję na twoim punkcie, że nawet włosy na twojej głowie
są policzone, to znaczy On wie, kiedy
odpadnie numer kodu BQ233L, każdy
z nich jest zakodowany. Stwórca nieba
i ziemi, Ten, który umieścił gwiazdy na
niebie, Ten, który swoim słowem podtrzymuje wszechświat, ten sam Bóg zna
cię bardzo dobrze!
Zna nie tylko Twoje imię, ale też wie
wszystko o Tobie, nie ma w Twoim życiu
sytuacji, która przeszłaby niezauważona, nie ignoruje Twoich problemów, ale
jest tam i chce zmienić Twoją sytuację.
Zapewniamy dzisiaj, że ten sam Bóg, który cię stworzył, nie zapomniał o
tobie, zna cię po twoim imieniu, ma twoje imię wyryte na dłoni. Bóg o
tobie nie zapomniał, kocha cię!

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Pan jest ze mną zawsze, nigdy nie mogę być sam i dziś decyduję się
zrzucić na Niego wszystkie moje ciężary, bo troszczy się o mnie alleluja!

DALSZE BADANIE
Łukasza 12: 7
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22 Października

Pokój inny niż wszystkie

Izajasza 26: 3
Zachowasz go w całkowitym spokoju,
którego umysł skupia się na tobie; bo
w tobie ufa.
Jezus nosił koronę cierniową na Swojej
głowie, abyś mógł mieć zdrowy umysł
wolny od lęków, poczucia winy, depresji, niepokoju i stresu.
Dlatego Biblia mówi, że On utrzymuje ich w doskonałym spokoju, których
myśli są skupione na Nim. Kiedy dzisiaj
rozmyślacie nad Dobrą Nowiną, ten
doskonały pokój będzie strzegł waszego serca i umysłu przez Chrystusa Jezusa. Jezus umarł dosłownie ze złamanego serca, aby twoje serce mogło być
wypełnione radością.
Pismo Święte mówi nam, że On nie dał
nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie bójcie
się, to nie jest od Boga, nie pozwólcie wrogowi wejść w wasze życie
przez strach. Zamiast tego stać twardo, sprawiedliwi są odważni jak
lew i gdy trzymasz się słowa, Jego pokój, który przewyższa zrozumienie,
będzie strzegł twojego serca i umysłu alleluja!

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Radość Pana jest moją siłą, a Jego pokój strzeże mojego umysłu. Nie
mam się czego bać, wiem, że On jest ze mną.

DALSZE BADANIE
2 Tymoteusza 1: 7
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23 Października

Uzdrowienie dla wszystkich

Łukasza 5:17
I stało się pewnego dnia, gdy nauczał,
że siedzący obok faryzeusze i doktorzy
prawa, którzy wyszli z każdego miasta
Galilei, Judei i Jerozolimy, była obecna w mocy Pańskiej. aby je uleczyć.
Namaszczenie Boże jest obecne, aby
uzdrowić cię teraz w imieniu Jezusa!
Mówię do każdego ducha niemocy,
który dotknął twoje ciało, aby opuścił
twoje ciało w potężnym imieniu Jezusa!
Bóg chce cię dobrze, chce cię w
całości. Jego wolą jest, abyś został
uzdrowiony!
W rzeczywistości Jego plan dla ciebie jest taki, abyś osiągnął poziom, na
którym nie potrzebujesz już leczenia,
ale chodzisz w boskim zdrowiu. Kiedy
narodziliście się na nowo, Duch Święty
zamieszkał w was i jak mówi nasze dzisiejsze pismo, ożywi, ożywi wasze śmiertelne ciało, alleluja!
Przeczytaj wszystkie cuda uzdrowienia, których dokonał Jezus w
Ewangeliach i zobacz, jak Jezus jest Panem, który cię uzdrawia.
Posłuchaj Jego łaskawych słów: „Chcę być uzdrowiony” i wiedz, że są
one dziś dla ciebie tak samo ważne, jak dla trędowatego! Przyjmijcie
teraz swoje uzdrowienie w potężnym imieniu Jezusa!

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Pan wziął na siebie wszystkie moje choroby i choroby, chodzę w boskim
zdrowiu, uzdrowienie należy do mnie w imieniu Jezusa.

DALSZE BADANIE
Izajasza 53: 5
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24 Października

Módlcie się zawsze

1 Koryntian 14:14
Bo jeśli modlę się w nieznanym języku,
modli się duch mój, ale rozum mój jest
bezowocny.
Skoncentrowanie umysłu, emocji i
całych zdolności na tym, o co się modlisz, jest bardzo ważne, a modlenie się w
Duchu jest pod tym względem wielką
zaletą. Kiedy modlisz się w Duchu, twój
duch się modli; twój umysł jest bezowocny.
Dlatego ważne jest, abyś oddał się
Duchowi, oddając Mu swój umysł zwracając na Niego uwagę, kiedy
się modlisz. W ten sposób będziesz
zsynchronizowany z Nim; Jego wizje,
podszepty, pomysły i myśli staną się
dla ciebie jasne. Modlitwa w Duchu
synchronizuje cię z wolą Boga, Jego
celem i czasem.
Twój umysł jest narzędziem. Musiałbyś zdyscyplinować swój umysł, aby
myśleć w kierunku swoich modlitw i przełączyć go z powrotem na rzecz,
o którą się modlisz. Jeśli znowu błądzi, przynieś go z powrotem, aż twój
umysł otrzyma wiadomość. Modlitwa zatrzymuje twój umysł; kieruje twoje myśli i emocje w kierunku Ducha, a otrzymasz posługi Ducha
Świętego.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Kiedy dzisiaj się modlę, mój umysł jest czujny, mój duch jest czujny
i dostrojony do woli Bożej. Moja modlitwa jest skuteczna i powoduje
zmiany wokół mnie w imię Jezusa!

DALSZE BADANIE
Jakuba 5:16
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25 Października

Zaopatrzenie nadprzyrodzone

Dz 20:35
Wszystko wam pokazałem, że tak
ciężko powinniście wspierać słabych
i pamiętać o słowach Pana Jezusa,
jak powiedział: Więcej szczęścia jest w
dawaniu niż w braniu.
Teraz wiem, że czytałeś już ten werset,
ale jest coś, co muszę tutaj zobaczyć.
Gdybym wezwał cię do swojego biura
i podarował ci coś, czego desperacko
potrzebujesz, byłoby to błogosławieństwem, prawda?
To znaczy, twoje serce by się radowało;
czułbyś się błogosławiony. Ale gdybym
zapytał, czy chcesz doświadczyć jeszcze wyższego wymiaru błogosławieństwa, jestem prawie pewien, że byłbyś
na to gotowy. Wielu ludzi nigdy nie
osiąga tego następnego poziomu tylko z powodu tego, co mówi dzisiejsze
pismo; bardziej błogosławione jest
dawać niż otrzymywać. Oznacza to przejście do tego poziomu, na który
już nie czekasz, aby otrzymać od kogoś, ale teraz jesteś tym, który daje
Panu. Jednak bardzo niewielu ludzi modli się do Boga, aby dał im coś,
co mogliby Mu oddać, synu, mogą wejść na ten poziom błogosławieństwa, nie! chcą czegoś, co mogą teraz skonsumować. W rezultacie
wielu nigdy nie doświadczy takiego poziomu błogosławieństwa, który
wykracza poza radość z tego, co inny człowiek może ci zrobić.
Mam na myśli to, że na tym poziomie, o którym mówimy, Paul mówi, że
wszystko jest twoje. Nie masz już potrzeb, jesteś tylko świadomy alleluja
zaopatrzenia! Możesz dziś zmienić swoje życie, zostać dawcą. Pamiętaj,
że Bóg wynagradza wiarę i nigdy nie możesz Go dać, wyjść i prosperować dzisiaj!

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Dobrobyt jest moim dziedzictwem w imię Jezusa! Otrzymałem łaskę
zdobycia bogactwa i żaden demon na ziemi ani w piekle nie będzie mi
przeszkadzał. Już nigdy nie będę spłukany!

DALSZE BADANIE
2 Koryntian 8: 9
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Radujcie się w Panu

Filipian 4: 4
Radujcie się zawsze w Panu i znowu
mówię: radujcie się.
Apostoł Paweł był ekspertem w radowaniu się w czasie prześladowań.
Szatan nieustannie przysparzał mu kłopotów. Ale czy wiesz, co powiedział
o tych wszystkich prześladowaniach?
Powiedział, że nie warto się tym nawet
zastanawiać w porównaniu z chwałą,
która miała się objawić.
Gdyby Paweł mógł się radować
pośród bicia, kamienowania, wraków
statków, więzienia i prawie każdego
innego rodzaju prześladowań, możesz
zrobić to samo. Po prostu zrób to, co
zrobił. Nigdy nie pozwólcie wrogowi ukraść waszej radości, nawet w
więzieniu, kiedy byli skutymi kajdanami.
Paweł i Sylas podjęli decyzję o radowaniu się.
Moc Boża spadła w tym miejscu, łańcuchy nie miały innego wyjścia, jak
tylko je rozpuścić. Możesz uwolnić tę samą moc w swoim życiu dzisiaj,
kiedy zdecydujesz się radować, więc raduj się i znowu mówię raduj się!

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Radość Pana jest moją siłą, potraﬁę pokonać każdą sytuację życiową.
Jestem więcej niż zwycięzcą w imieniu Jezusa!

DALSZE BADANIE
Nehemiasza 8:10
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Władza nad wrogiem

2 Tesaloniczan 2: 7
Albowiem
tajemnica
nieprawości
już działa: tylko ten, kto teraz puści,
pozwoli, aż zostanie usunięty z drogi.A potem objawi się ten Niegodziwy, którego Pan pochłonie duchem
swoich ust i zniszczy wraz z jasność
jego przyjścia.
Apostoł Paweł w pierwszym fragmencie Pisma Świętego mówi o powtórnym
przyjściu Chrystusa i pokazuje nam, że
w naszych czasach jesteśmy siłą powstrzymującą zło. Jedynym powodem,
dla którego szatan nie doprowadził
świata do całkowitego unicestwienia
człowieka, jest opór, jaki stawia ciało
Chrystusa - Kościół (1 Koryntian 12:27).
Nasza obecność na ziemi chroni ją i
zabrania szatanowi siać na niej przerażenie. Zrozumcie, że to wy jesteście
powodem, dla którego istnieje kontrola
uczynków ciemności w waszym świecie, tak że życie ludzi jest zachowane i pod wpływem Ewangelii.
Dlatego nie powinniście lekceważyć modlitwy, zwłaszcza modlenia się
w Duchu Świętym. Rozpędza dzieła ciemności i zmusza do ucieczki diabła i jego kohorty. Kiedy mówisz innymi językami, Szatan i jego demony
są zdezorientowani i sfrustrowani, a ich złe uczynki zostają pokonane!

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Sprawuję władzę w Chrystusie. Zajmuję swoje miejsce panowania,
sprawiając, że rzeczy dzieją się w ramach mocy danej mi przez Chrystusa Jezusa. Aktywuję się i chodzę w świadomości boskiej obecności.

DALSZE BADANIE

Hebrajczyków 11:32
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Po pierwsze

Mateusza 6:33
Ale szukajcie najpierw Królestwa
Bożego, a Jego sprawiedliwość i to
wszystko będzie wam dodane.
Chłopcze, kocham to słowo, czy
zdajesz sobie sprawę, że chociaż jesteśmy wierzącymi i na razie jesteśmy
związani z niebem, podczas gdy jesteśmy tutaj na ziemi, nadal musimy żyć
dobrze i cieszyć się wszystkimi rzeczami,
które się z tym wiążą?
Dobra wiadomość jest taka, że Bóg już
przygotował dla was sposób, abyście
mieli wszystko w obﬁtości, zwróćcie
uwagę na dzisiejsze Pismo Święte mówi:
szukajcie najpierw królestwa Bożego, a
wszystkie te rzeczy będą wam dodane.
Oznacza to, że w momencie, gdy
królestwo Boże zajmuje pierwsze miejsce w twoim życiu, pomyślność staje
się bez wysiłku. To teraz Bóg zaczyna pracować i oddać ﬁnanse w twoje
ręce, umieszczając we właściwym miejscu we właściwym czasie i okazując łaskę władzom. Wykorzystaj dziś zasoby nieba, stawiając królestwo Boże na pierwszym miejscu we wszystkim, co robisz, i patrz, jak Bóg
przenosi cię od chwały do chwały.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Dobrobyt jest moim dziedzictwem w imię Jezusa, którego nie będę potrzebował, ponieważ jestem zaopatrzony z góry alleluja!

DALSZE BADANIE

Powtórzonego Prawa 8:18
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Łukasza 11:13
Jeśli więc wy, źli jesteście, umiecie
dawać dobre dary swoim dzieciom: o
ileż bardziej Ojciec wasz niebieski da
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą?
W dzisiejszych czasach wiedzcie, że
wasz Ojciec Niebieski jest więcej niż
chętny, aby zapewnić wam to, co najlepsze. Dał nam najcenniejszy dar, jaki
miało do zaoferowania niebo, Panie
Jezu Chryste, zaufaj mi, On cię nie trzyma.
Bóg chce zadbać o każdą dziedzinę
twojego życia, nawet o najmniejszy
szczegół. Kocha cię tak bardzo, że zna
liczbę włosów, które masz na głowie. A
jeśli twój kochający niebiański Ojciec
zna i interesuje się drobnymi szczegółami twojego życia, nie musisz samodzielnie pokonywać żadnego problemu.
Możesz dziś rzucić na Niego wszystkie swoje troski, nie ma jednej rzeczy,
z którą powinieneś stawić czoła samotnie, pozwól Mu dzisiaj spotkać się
z tobą w potrzebie i cieszyć się pokojem w każdej sytuacji.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Wszystkie moje troski zrzucam na Pana, wszystkie moje potrzeby są
zaspokajane w imieniu Jezusa!

DALSZE BADANIE
Psalm 37:25
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Niezawodna miłość

Hebrajczyków 13: 5
„… Nigdy cię nie opuszczę ani nie
opuszczę…”
Jaką obietnicę mamy w Chrystusie,
możemy być pewni, że On zawsze tam
jest. Bardzo aktualna pomoc w potrzebie. Bank może cię zawieść, lekarz
może zawieść, ale Jezus nigdy cię nie
opuści ani nie porzuci.
Widzisz, miłość Pana do ciebie jest bezwarunkowa, to znaczy, że kocha cię
dzisiaj tak samo jak wczoraj, kiedy byłeś
u ołtarza, oddając Mu swoje życie. Nic
nie możesz zrobić, aby ugasić swoją
miłość do ciebie, dlatego Dawid mógł
śmiało oświadczyć; Pan jest moim pasterzem, którego nie braknie.
Nie ma znaczenia, z jaką sytuacją spotykasz się dzisiaj, jeśli Bóg jest po twojej stronie, jesteś po stronie zwycięskiej.
Nigdy nie jesteś sam; nie oznacza to, że nigdy nie będziesz stawiał czoła
wyzwaniom, ale że będzie z tobą w tarapatach i zwycięstwo jest pewne.
Świat nie może rzucić na ciebie niczego, czego nie możesz pokonać.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Nigdy nie jestem sam, bo Pan jest zawsze ze mną. Mam siłę, aby
przezwyciężyć każdą sytuację, ponieważ jest więcej tych, którzy są ze
mną, niż tych, którzy są przeciwko mnie w imieniu Jezusa.

DALSZE BADANIE

Psalm 91: 15, Powtórzonego Prawa 31: 6
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Moc Ducha Świętego

Zachariasza 4: 6
… Nie przez siłę ani przez siłę, ale przez
Ducha mojego, mówi Pan Zastępów.
O ile możemy próbować dokonać
potężnych wyczynów własnym ludzkim
wysiłkiem, z którym zawsze walczymy,
nigdy nie było to planem Bożym. Dał
nam swojego Ducha, który jest najpotężniejszą istotą we wszechświecie.
Możemy dokonać wielkich wyczynów,
kiedy korzystamy z mocy, która jest w
nas, mówi nam, że jeśli mieszka w was
duch Tego, który wskrzesił Chrystusa z
martwych, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi także waszego
śmiertelnika. ciał przez ducha, który w
was mieszka. Wszystko, czego potrzebujesz, aby zwyciężyć, to Duch Święty.
On jest autorem wszystkiego, co dobre
w twoim życiu i nigdy niczego nie powstrzymuje od Jego pragnienia,
abyś ustąpił i osiągnął największy potencjał. Uznawaj Go na wszystkich
swoich drogach, pozwól Mu być tym, który prowadzi cię we wszystkim,
co robisz dzisiaj.

PROROCZE OŚWIADCZENIE
Jestem dzieckiem Bożym, pełnym Ducha Świętego i mocy. Wszystko
mogę w Chrystusie, który umacnia się w potężnym imieniu Jezusa!

DALSZE BADANIE
Rzymian 8:11
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