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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 (Euangelion) i proroctwie na całym świecie. Są na-
jlepiej sprzedającymi się autorami: Dobrej Nowiny, Intym-
ności, Modlitewnych Banków, Nadprzyrodzonej Mocy Wi-
erzącego 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 
(Euangelion).
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1 Wrzesień Transformująca moc łaski

Ewangelia wg św. Jana 1:14
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje 
od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, był 
manifestacją i pełnym wyrazem Bożej 
miłości do Jego stworzenia. Nasze pis-
mo na dziś mówi, że był pełen łaski i 
prawdy. Teraz, chociaż Pan już nie cho-
dzi między nami w ciele, mam dla was 
dobrą nowinę.

To samo Słowo, które stało się ciałem 
w czasach ziemskiej służby, nie straciło 
nawet jednej uncji mocy i łaski. Nad-
al możesz doświadczyć osoby Pana 
Jezusa i odnosić się do Niego poprzez 
Jego słowo. Jeśli czujecie, że cały świat 
jest teraz przeciwko wam, Jego Słowo 
mówi, że On nigdy was nie opuści ani 

nie porzuci. Czy dzisiaj jesteś chory w swoim ciele? Jego Słowo głosi, że 
„Jego ranami zostaliście uzdrowieni”.

Nie ma znaczenia, czego potrzebujesz dzisiaj, Jego łaska jest dla ciebie 
wystarczająca. Kiedy dziś patrzysz na Słowo Boże, udzielana jest łaska, 
aby złamać każde uzależnienie, uzdrowić każde złamane serce w imię 
Jezusa!

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Łaska Boża mi wystarcza. Mogę robić wszystko przez Chrystusa, który 
mnie wzmacnia! Większy jest Ten, który jest we mnie, niż ten, który jest 
na świecie. Alleluja!
 
DALSZE STUDIA
List do Rzymian 8: 3-4
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2 Wrzesień Przez mojego ducha

Księga Zachariasza 4: 6 
 W odpowiedzi przemówił do mnie: 
«Oto słowo Pańskie do Zorobabela: Nie 
siła, nie moc, ale Duch mój [dokończy 
dzieła] - mówi Pan Zastępów.

O ile możemy próbować dokonywać 
wielkich wyczynów własnym wysiłkiem 
ludzkim, zawsze jest nam trudno. To 
nigdy nie był plan Boga. Dał nam Swo-
jego Ducha, który jest najpotężniejszą 
istotą we wszechświecie.

Możemy dokonywać potężnych wy-
czynów, kiedy sięgamy po moc Boga 
wewnątrz nas. Biblia mówi nam, że jeśli 
Duch Tego, który wskrzesił Chrystusa z 
martwych, mieszka w was, ten, który 
wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi 
wasze śmiertelne ciała przez Ducha, 
który w was mieszka.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby zwycięsko chodzić, to Duch Święty. 
On jest autorem wszystkiego, co jest dobre w twoim życiu i nigdy nie 
powstrzymuje przed tobą niczego dobrego. Jego pragnieniem jest, 
abyś ustąpił i osiągnął swój największy potencjał. Uznajcie Go na 
wszystkie swoje sposoby. Niech On będzie Tym, który prowadzi cię we 
wszystkim, co robisz dzisiaj.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Jestem dzieckiem Bożym pełnym Ducha Świętego i mocy. Mogę robić 
wszystko przez Chrystusa, który mnie umacnia w potężnym imieniu Je-
zusa!
 
DALSZE STUDIA
List do Rzymian 8:11
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3 Wrzesień Bądź uzdrowiony

Ewangelia wg św. Jana 5:14 
Potem Jezus znalazł go w świątyni i 
rzekł do niego: «Oto wyzdrowiałeś. Nie 
grzesz już więcej, aby ci się coś gorsze-
go nie przydarzyło».

W przeciwieństwie do tego, czego wie-
lu nauczano i wierzono, Bóg nie powstr-
zymuje Swojej dobroci ani błogosław-
ieństwa z powodu jakiegokolwiek zła, 
które mogłeś uczynić. Bóg jest zawsze 
dobry. Nie ma wahań nastroju i kochał 
cię i błogosławił na długo przed tym, 
zanim zrobiłeś coś dobrego.

Zwróćmy uwagę na dzisiejsze pismo, 
że Pan Jezus uzdrowił człowieka, który 
był chory od trzydziestu ośmiu lat, a in-
teresującą rzeczą jest to, że ten facet 
jest oczywiście grzesznikiem, ponieważ 
instrukcja Pana brzmiała: „nie grzesz już 
więcej”. Wiem, że przegapiłeś tamte 

objawienie. Pan Jezus nie czekał, aż mężczyzna pokutuje, zanim wy-
ciągnął rękę, by uleczyć.

Bóg nie używa choroby, aby upokorzyć lub ukarać Swoje dzieci. To 
kłamstwo z otchłani piekielnej. A jeśli dzisiaj jesteś chory w swoim ciele, 
chcę, abyś położył rękę tam, gdzie jest ten ból. Mówię z upoważnienia 
Ducha Świętego, nakazuję chorobie, każdej formie raka, każdej choro-
bie krwi, każdemu duchowi niemocy opuszczenia waszego ciała teraz 
w potężnym imieniu Jezusa! Bądź uzdrowiony w potężnym imieniu Je-
zusa!

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Zostałem uzdrowiony w imię Jezusa! Choroby i choroby nie mają we 
mnie miejsca, jestem świątynią Ducha Świętego, alleluja!
 
DALSZE STUDIA
1 List sw. Piotra 2:24
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4 Wrzesień Apekdýomai

List do Kolosan 2:15 
Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, 
jawnie wystawił [je] na widowisko, 
powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie. 

Pismo powyżej dowodzi ponad wszelką 
wątpliwość, że mamy zwycięstwo nad 
wszystkimi zwierzchnościami i mocami. 
Nasze zwycięstwo nie opiera się na 
tym, co zrobiliśmy ani na tym, co ro-
bimy. Opiera się na tym, co już uczynił 
nasz Pan i Zbawiciel. Jezus zepsuł księst-
wa i moce! Słowo „zepsute” przetłu-
maczone w greckim tłumaczeniu to 
apekdýomai, co oznacza rozbrojenie, 
całkowite pozbawienie własnej prze-
wagi. Sprowadził ich do zera, o ile są w 
stanie nas zdominować.

Zrobił publiczny spektakl diabła i jego 
demonów. Nie mogą już cię zdomi-
nować finansowo; te moce poszły na 

marne! Są zdetronizowanymi mocami! Nie próbujemy ich przezwy-
ciężyć, wystarczy zaakceptować wiarą, co Jezus uczynił. To, co zrobił, 
zrobił dla ciebie! Zwycięstwo Chrystusa jest waszym zwycięstwem. W 
twojej rodzinie Chrystus już wygrał. Żądaj zwycięstwa nad Szatanem w 
swoich finansach, małżeństwie i zdrowiu.

Nie ma znaczenia, z jakim wyzwaniem stoisz dzisiaj. Dobra wiadomość 
jest taka, że Chrystus już zwyciężył. Wróg został zredukowany do zera i 
możesz sam zaakceptować to zwycięstwo. Zacznijcie sprawować swój 
autorytet w Chrystusie i cieszcie się dziś pełnią Bożego błogosławieńst-
wa.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Nie podlegam już diabłu i jego kohortom. Jestem ukryty w Chrystusie 
i przezwyciężyłem ich, bo większy jest Ten, który jest we Mnie, niż ten, 
który jest w świecie.
 
DALSZE STUDIA
1 Ewangelia wg św. Jana 4: 4
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Pokonałeś świat

1 Ewangelia wg św. Jana 5:4-5 
Anioł bowiem zstępował w stosownym 
czasie i poruszał wodę. A kto pier-
wszy wchodził po poruszeniu się wody, 
doznawał uzdrowienia niezależnie od 
tego, na jaką cierpiał chorobę>. Zna-
jdował się tam pewien człowiek, który 
już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na 
swoją chorobę.

 
Mężczyzna lub kobieta, którzy wierzą w 
Jezusa Chrystusa, są zwycięzcami. W 
rzeczywistości urodził się, aby wygrać. 
W powyższym fragmencie pisma rozu-
miemy, że każdy zrodzony z Boga już 
zwyciężył świat. Ma w sobie drożdże, 
aby powstały. Bez względu na to, co 
mu się przydarzy, nadal będzie zwy-
cięzcą. Zostałeś zaprojektowany, by 
panować; zostaliście stworzeni dla 
wielkości i chwały. Pokonałeś świat!

Bóg znał wyzwania, które nadchodzą na ten świat, i stworzył człowie-
ka, który potrafi wznieść się ponad wszelkie wyzwania. Ten człowiek jest 
nowym stworzeniem. Jezus Chrystus dał wam życie zwycięskie. Odrzuć 
cokolwiek mniej.

Słowo Boże mówi, że jesteś czymś więcej niż zwycięzcą, urodziłeś się 
z Boga, a zwycięstwo jest w twoim DNA. Wyjdź i zwyciężaj w imieniu 
Jezusa!

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Jestem zaprojektowany, aby pokonać. Nie konkuruję; Dominuję w 
imieniu Jezusa. Pokonałem świat; moja wiara jest zwycięstwem i wygry-
wam każdego dnia.
 
DALSZE STUDIA
List do Rzymian 8:37

5 Wrzesień
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6 Wrzesień Wzmocniony przez Jego Miłość

List do Efezjan 3:19
I poznać miłość Chrystusa, prze-
wyższającą wszelką wiedzę, abyście 
zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. 

Teraz bycie pełnym Boga oznacza by-
cie pełnym wszystkiego, co Bóg jest dla 
ciebie i ma dla ciebie. Bycie pełnym 
Boga oznacza przybycie do miejsca ży-
cia, zdrowia, pokoju, obfitości i całkow-
itego dobrego samopoczucia. Kiedy 
Bóg cię stworzył, zaprojektował cię, 
abyś biegał na optymalnym poziomie, 
tak jak wtedy, gdy jesteś napełniony 
odpowiednią benzyną.

Kiedy uświadomicie sobie, jak bardzo 
Bóg was kocha i karmicie się Jego 
miłością do was, zostaniecie w pełni 
nadprzyrodzeni pełni Boga. Biblia 
mówi nam, że sam Bóg jest miłością, 
a kiedy jesteś świadomy Jego miłości 
do ciebie, zaczynasz kroczyć w boskiej 

naturze Boga. Bracia i siostry, kiedy zaczniecie chodzić w miłości, doś-
wiadczycie ogromnych błogosławieństw Boga eksplodujących w 
waszym życiu. Staniecie się magnesem błogosławieństwa.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Miłość Boga rozlewa się w moim sercu przez Ducha Świętego. Odmawi-
am chodzenia w strachu i potępieniu. Jestem przyjęty w umiłowanym. 
Alleluja!
 
DALSZE STUDIA
1 Ewangelia wg św. Jana 4: 8, 16
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7 Wrzesień Moc Boga w tobie

List do Efezjan 1:19
I czym przemożny ogrom Jego mocy 
względem nas wierzących - na podst-
awie działania Jego potęgi i siły.

Bracia i siostry, jest w was moc. Czy 
to czujesz, czy nie, to wciąż tam jest! 
Problemem wierzącego nigdy nie jest 
brak siły! Jesteś potężniejszy niż jakikol-
wiek diabeł, który kroczył po tej ziemi. 
Gdybyś tylko wiedział, jak wykorzystać 
tę moc w sobie.

Apostol Paweł mówi: „ogromną 
wielkość jego dunami dla tych, którzy 
wierzą”, a następnie mówi „zgodnie z 
działaniem”. Niektóre rzeczy działają 
tylko zgodnie z czymś innym. Oznac-
za to, że ta rzecz nie będzie działać 
bez drugiej rzeczy. Obie są od siebie 
zależne. Mówi więc, że jeśli chodzi o 
dunami, które nosisz, jest to zgodne z 

działaniem lub energiami w języku greckim, energetyzowaniem Jego 
potężnej mocy.

Kiedy zaczniecie modlić się w Duchu, ta moc dunami zostanie po-
ruszona wewnątrz was. Dlatego Biblia mówi, że ten, kto modli się w 
nieznanym języku, buduje, sam się ładuje. Kiedy dziś modlicie się w Du-
chu Świętym, patrzcie na uzdrowienie w swoim ciele, zobaczcie waszą 
promocję. Jesteś nie do powstrzymania w imię Jezusa!

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Moc Boża tkwi we mnie, a kiedy modlę się dzisiaj, każdy ślad choroby 
w moim ciele zanika w imieniu Jezusa! Strachu i depresji już nie ma, w 
potężnym imieniu Jezusa!
 
DALSZE STUDIA
1 Ewangelia wedlug sw. Jana 2:27
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8 Wrzesień Imię Jezusa

Ewangelia wg św. Jana 14:13-14 
A o cokolwiek prosić będziecie w imię 
moje, to uczynię, aby Ojciec był otoc-
zony chwałą w Synu. 14 O cokolwiek 
prosić mnie będziecie w imię moje, Ja 
to spełnię.

Żałowanie przeszłości i martwienie się o 
przyszłość niczego nie zmieni. Zamiast 
tego patrzcie na waszego niebieskiego 
Ojca, ponieważ jest on dla was w tej 
chwili. Możesz być pewien, że On ci 
pomoże i zapewni ci opiekę.

Bóg posłał Swego Syna, aby umarł za 
was. A Jezus dał ci odkupione krwią 
prawo do obfitego życia pełnego sen-
su i celu! Kupił ci prawo do chodzenia 
w boskim zdrowiu przez wszystkie dni 
twojego życia! Dał ci prawo do swoich 
zasobów, nawet gdy gospodarka spa-
da.

Właśnie dlatego powiedział swoim uczniom: „Możecie prosić o wszystko 
w moim imieniu, a to będzie dane”. Masz pełnomocnictwo do posługi-
wania się tym cudownym imieniem, a cokolwiek spotkasz dzisiaj, nie 
będziesz miał wyboru, jak tylko pokłonić się na twoją korzyść.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
W imieniu Jezusa przejmuję autorytet moich finansów. Mój Bóg zaspokoi 
całą moją potrzebę według Swych bogactw w chwale.
 
DALSZE STUDIA
List do Rzymian 8:31
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9 Wrzesień Wiara

List do Galatów 5:6 
Albowiem w Chrystusie Jezusie ani 
obrzezanie, ani jego brak nie mają 
żadnego znaczenia, tylko wiara, która 
działa przez miłość.

Wiara działa przez miłość. Kiedy 
chrześcijanin zezwala na walkę i 
gorycz w swoim sercu, jego wiara 
może przenosić góry, ale nie będzie 
wychwalać Boga, ponieważ nie cho-
dzi w miłości.

Według sw. Jakuba 3:16 gorycz i wal-
ka sprzyjają zamieszaniu, niepokojom, 
dysharmonii, buntowi i wszelkiego 
rodzaju złym i nikczemnym praktykom. 
Co oczywiście utrudnia prawdziwą 
posługę Ducha Świętego.

List do Rzymian 10:17 mówi: „tak wiara 
przychodzi przez słuchanie i słuchanie 
przez Słowo Boże”. Wiara, by zmienić 

swój świat, przychodzi do Ciebie w Słowie Bożym. Ale gorycz, złość, wal-
ka i gniew mogą zdławić Słowo, które powinno wzmocnić waszą wiarę, 
tym samym skalając i czyniąc ją nieskuteczną.

Podejmij dziś decyzję, aby nie ukrywać goryczy, a także szybko wy-
baczyć tym, którzy cię obrazili. Nie odmawiajcie nikomu, a wasza wiara 
będzie skuteczna. Wygrywasz dzisiaj.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Wybieram porzucenie każdego przestępstwa, które popełniłem i cho-
dzenie w miłości. Jestem wolny od goryczy; Mogę kochać w imię Je-
zusa.
 
DALSZE STUDIA
List do Hebrajczyków 12:15
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10  Wrzesień Wszystko jest możliwe

2 List do Koryntian 4:18 
Dla nas, którzy się wpatrujemy nie w 
to, co widzialne, lecz w to, co niew-
idzialne. To bowiem, co widzialne, 
przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa 
wiecznie.

W naszym dzisiejszym wersecie greck-
ie słowo „look” oznacza rozważe-
nie, zaznaczenie lub poznanie. Pismo 
Święte oznacza zatem, aby nie zwra-
cać uwagi, nie rozważać ani nie brać 
pod uwagę jakichkolwiek wyzwań lub 
przeszkód, jakie napotkasz w walce o 
wiarę. Uważaj raczej każde wyzwanie 
za chleb.

Postrzegaj przeszkody jako odskocznię 
dla promocji, ponieważ nic nie może 
skutecznie przeciwstawić się tobie, po-
nieważ jesteś więcej niż zwycięzcą. Iza-
jasz 54:17 mówi: „żadna broń wymier-

zona przeciwko tobie nie będzie się dobrze rozwijać”. Dzisiaj zobacz 
wszystkie pozornie niemożliwe sytuacje jako okazje do złożenia zeznań. 
Alleluja!
 

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Mogę robić wszystko przez Chrystusa, który mnie wzmacnia. Nic nie 
będzie dla mnie niemożliwe; Jestem więcej niż zdobywcą!
 
DALSZE STUDIA
List do Rzymian 8:37
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11 Wrzesień Wymiary Duchowe

Ewangelia wg św. Marka 6:51-52 
I wszedł do nich, a wiatr wiał. Byli 
bardziej roztropni w duszy, że nie ro-
zumieli wiadomości o chlebach, gdy 
myśleli, że są tępi.

Kiedy uczniowie zobaczyli Pana cho-
dzącego po wodzie, Biblia mówi, że 
byli zdumieni ponad miarę. Nie mogli-
by w to uwierzyć, gdyby nie widzieli 
tego na własne oczy. Zgodziłbyś się, że 
był to niezwykły wyczyn, którego nigdy 
wcześniej nie widzieli.

Ale patrzcie, co mówi następny werset: 
„nie uważali bowiem cudu bochen-
ków; bo ich serce zatwardziałe ”. W 
myślach Boga nie powinni byli się dzi-
wić, że On chodził po wodzie. Gdyby 
tylko zrozumieli, że cud bochenków 
był większy, wiedzieliby, że Panu łatwo 
jest chodzić po wodzie. Zamiast tego 

mówi, że ich serca były zatwardziałe.

Widzicie, to jest powód, dla którego Pismo Święte zachęca nas, abyśmy 
nie zapominali o Jego dobrodziejstwach i byli we wszystkim wdzięczni, 
szczególnie gdy przekazujemy nasze prośby Bogu. Możesz przejść do 
wyższych wymiarów duchowych tylko wtedy, gdy uznajesz każdy cud, 
którego Bóg dokonał w twoim życiu.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Jestem wdzięczny za wszystkie wielkie rzeczy dokonane w moim życiu 
przez Chrystusa i otrzymuję wyższe duchowe wymiary, aby zobaczyć 
to, czego inni nie widzą w Imieniu Jezusa!
 
DALSZE STUDIA
Ewangelia wg św. Marka 6:51
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12 Wrzesień Stójcie na Słowie Bożym

List do Rzymian 4:20 
I nie okazał wahania ani niedowier-
zania co do obietnicy Bożej, ale się 
wzmocnił w wierze. Oddał przez to 
chwałę Bogu

Biblia mówi, że mamy podążać ślada-
mi wiary naszego ojca Abrahama. On 
nie wahał się w swojej wierze. Chcę, 
abyście zauważyli, że Biblia mówi: „nie 
zachwiał się OBIETNICĄ BOŻĄ”. To 
oznacza, że Abraham miał Bożą obiet-
nicę jako pierwszą wobec wszystkiego, 
co trzymał.

Wiele osób twierdzi: „Nigdy nie będę 
chory, samochód jest mój, praca jest 
moja, to i to jest moje”. Ale w końcu 
są sfrustrowani, nie widząc rezultatów, 
które mogliby się spodziewać. Jest 
tak po prostu dlatego, że po prostu 
odzwierciedlają swoje pragnienia, 

zamiast opierać się na Słowie Bożym, które obiecuje im wszystko, co 
deklarują.

Użycie słowa „obietnica” w Liście do Rzymian 4:20 oznacza po prostu 
zapewnienie Boga, Bożą gwarancję dla Abrahama lub przysięgę Bożą. 
Cokolwiek spotkasz dzisiaj, trzymaj się każdej obietnicy Bożej, ponieważ 
On jest wierny. 

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Słowo Boże ma ostatnie słowo w moim życiu. Nie będę się zachwiał 
obietnicami Boga. Żadna ilość wyzwań mnie nie poruszy. Pozostaję sil-
ny w Słowie w imieniu Jezusa.
 
DALSZE STUDIA
Księga Jozuego 1: 5-8
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13 Wrzesień Dajcie wiarę w życie

List do Rzymian 4:20 
I nie okazał wahania ani niedowier-
zania co do obietnicy Bożej, ale się 
wzmocnił w wierze. Oddał przez to 
chwałę Bogu. 

Wielu wierzących, w obliczu trudnych 
sytuacji, wydaje się mieć wiele innych 
możliwości. Ale kiedy wszystkie zaw-
iodą, nagle zdają sobie sprawę, och, 
pozwólcie mi spróbować Boga. W 
naszym powyższym fragmencie Abra-
ham nie porzucił swojej wiary na znak 
opóźnienia. Trzymał się mocno obiet-
nicy złożonej przez Boga, gdy pow-
iedział, że uczynię cię ojcem narodów 
(Rdz 17: 4).

Mówi: „nie zachwiał się”. Innymi słowy, 
odmówił spojrzenia na sytuację i oko-
liczności. Wbił pięty w ziemię i powied-
ział „to jest Boża droga albo wcale”, 

dopóki nie dotrzyma obietnicy. Gdzie jest dzisiaj twoja wiara? Czy leży 
gdzieś pod skałą, czy gnije w szafce za mąką, która wygasła dwa lata 
temu?

Dzisiaj wykorzystajcie tę wiarę do działania. Nie poddawaj się! Nie pod-
dawaj się! Bądźcie silni i oddajcie Bogu chwałę przez to wszystko. Stań-
cie na tym Słowie i aktywujcie swoją wiarę.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Moja wiara działa na mnie. To jest silna wiara. Moja wiara dokonuje 
dla mnie wielkich rzeczy i poddaję się mocy mojego życia, Jezusowi 
Chrystusowi, i zwyciężyłem w imieniu Jezusa. Alleluja!
 
DALSZE STUDIA
List do Hebrajczyków 11: 6
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14 Wrzesnia Miłość ponad wszystko

1 List do Koryntian 13: 1- 2 
Gdybym mówił językami ludzi i 
aniołów1, a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący. Gdybym też 
miał dar prorokowania i znał wszystkie 
tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, 
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym 
góry przenosił. a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym.

Czy zdajesz sobie sprawę, że wszystkie 
duchowe dary są po prostu wyrazem 
Bożej miłości do nas, więc nie mogą 
być większe niż miłość? Właśnie dlat-
ego, gdy rodzimy się na nowo, Duch 
Boży rozlewa się w naszych sercach na 
zewnątrz. Jesteś obdarzony zdolnością 
do chodzenia w miłości i funkcjonowa-
nia jak Bóg.

  Kochanie staje się naszą naturą. 
Właśnie dlatego Paul powiedział, że mogę mówić językami aniołów, 
ale bez miłości wszystko jest bezwartościowe. Uczyń miłość swoją na-
jwiększą misją dzisiaj. Zanim wykonasz ruch, zadaj sobie pytanie, czy 
motywem jest miłość. Kiedy powstajecie każdego ranka, zdecydujcie 
się okazywać miłość nawet tym, którzy według was nie zasługują na 
nią. To jest prawdziwa miłość.

List do Rzymian 5 vs 5 mówi, że miłość Boga rozlewa się w naszych ser-
cach. Jako wierzący oznacza to, że każdy z nas jest w stanie kochać 
niekochanego. Uczyń MIŁOŚĆ swoim NAJWIĘKSZYM zadaniem, zacznij 
już teraz!

PROPHETIC DECLARATION
I love because my father is love. My mission today is to make love my 
greatest quest. I choose to love!

FURTHER STUDY
1 John 4: 7



18

15 Wrzesień Dostarczone przez słowo

List do Rzymian 1: 16 
Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest 
bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu 
dla każdego wierzącego, najpierw dla 
Żyda, potem dla Greka.

W chwili, gdy usłyszysz lub przeczy-
tasz dobrą nowinę, a ty uwierzysz i 
przyjmiesz ją, Jego Słowo przechodzi 
do sozo (greckie słowo oznaczające 
„zbaw”), czyniąc cię całością pod 
każdym względem, „ponieważ mocą 
Boga jest zbawienie dla wszystkich, 
którzy wierzą ”.

Jakie są dobre wieści? Chodzi o to, 
że Bóg tak bardzo nas kocha, że dał 
nam swego Syna, abyśmy wzięli nasze 
bicie, abyśmy mogli otrzymać Jego 
błogosławieństwa bez konieczności 
pracy dla nich.

Cuda się nie zdarzają, ponieważ wiernie przestrzegasz jakiejś formuły, 
ale kiedy słyszysz głoszone dobre wieści i po prostu w to wierzysz!

DEKLARACJA PROFETYCZNA
 Jestem tym, co mówi Słowo Boże, że jestem i mogę robić to, co mówi, 
że mogę robić, jestem uzdrowiony i nie zadowolę się mniejszym imie-
niem Jezusa.
 
DALSZE STUDIA
List do Rzymian 2: 4
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Sunday, November 31 All things are possible

Judges 15:15
And he found a new jawbone of an ass, 
and put forth his hand, and took it, and 
slew a thousand men therewith.

Samson was mightily used of God un-
til he fell for Delilah and gave up the 
secret of his power. Even after this the 
Lord gave him the strength to over-
come his enemies.

The only thing that Samson could get 
his hands on was the jawbone of an ass 
and with it he slew a thousand men. It 
doesn’t matter where you are in life or 
what mistakes you have made.

God is able to use whatever is in your 
hands to give you victory over the en-
emy. Samson killed more philistines on 
that day than what he had done all his 
life. God will deliver your greatest victo-
ry against all odds today!

PROPHETIC DECLARATION
I am not yet finished God still have business to do with me. I am coming 
out with more and more testimonies from my dead situation.

FURTHER STUDY
Mark 11:2
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16 Wrzesień Zaufaj Panu

Psalm 20: 7 
Jedni wolą rydwan, drudzy koine, a 
nasza siła w imieniu Pana, Boga nasze-
go.

To zdumiewające, że wierzący wiedzą, 
że w Jezusie mamy przyjaciela, który 
jest bliższy niż brat. Dlatego powied-
ział: „Nigdy was nie opuszczę ani nie 
opuszczę, będę z wami w trudnych 
chwilach”. On jest niezmiennym zmie-
niaczem.

 Ten, który zna cię lepiej niż ty sam. 
Nasza kotwica i nadzieja powinny za-
wsze być w Chrystusie, mamy prze-
wagę nad systemami świata. Stawanie 
się tak bezpiecznym w sprawach tego 
świata jest niebezpieczne. Widzicie, 
kiedy ekonomia zawiedzie, Pan nie up-
adnie. Kiedy najlepsi lekarze nie znajdą 
lekarstwa, Bóg nie zawiedzie.

Nawet gdy twoi bliscy cię opuszczą, to on pozostaje z tobą, tak jak 
obiecał, że nigdy cię nie opuści ani nie porzuci. Oto dlaczego Pismo 
Święte mówi, że utrzymuje go w doskonałym pokoju, którego umysł po-
zostaje przy nim. Niech Bóg będzie tym, któremu dziś ufasz, nigdy się nie 
zawiedziesz.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Dziś decyduję się zaufać Panu, bo na pewno nigdy mnie nie opuści 
ani nie porzuci. On jest moim jedynym źródłem wszystkiego i dlatego 
jestem błogosławiony!
 
DALSZE STUDIA
Psalm 46: 1
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17 Wrzesień On kwalifikuje powołanych

1 List do Koryntian 1: 26
Przeto przypatrzcie się, bracia, powoła-
niu waszemu! Niewielu tam mędrców 
według oceny ludzkiej14, niewielu 
możnych, niewielu szlachetnie urod-
zonych.

Czytając to teraz, możesz myśleć, że 
jesteś nikim, byłym lub przegranym w 
oczach świata. Mam dla was dobrą 
wiadomość, Słowo Boże mówi, że jeśli 
nie jesteście mądrzy, potężni lub sz-
lachetni według ciała, to jesteście pier-
wszorzędnymi kandydatami na Jego 
wezwanie! Specjalizuje się w nieużywa-
niu. Tych, którzy nie wiedzą, aby On ich 
poznał.

Kiedy zacznie cię wykorzystywać, zo-
baczysz, jak Jego łaska, moc i wzrost 
zmieniają twoje życie. Kiedy myślicie, 
że jesteście słabi i mali w porównaniu 
do innych na świecie, wtedy Bóg może 

was użyć do czynienia dla Niego wielkich i wspaniałych rzeczy!

Jego siła staje się doskonała w słabości, a ty zamierzasz przewrócić 
stoły na wroga, który myślał, że doprowadził cię do niczego.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Promocja jest dziś moja, nie dlatego, że jestem w pełni wyposażony, 
ale dlatego, że Bóg mnie wyposażył. Jego siła jest doskonała w mojej 
słabości w Imieniu Jezusa!
 
DALSZE STUDIA
2 List do Koryntian 12: 9
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18 Wrzesień Każda potrzeba zaspokojona

List do Filipian 4:19
A Bóg mój według swego bogactwa 
zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezu-
sie każdą waszą potrzebę.

Często słyszę ludzi modlących się 
powyższym wierszem bez pełnej wiedzy 
i objawienia. Musimy zrozumieć ten 
fragment z punktu widzenia autora. 
Poświęć trochę czasu, aby przekonać 
się, co skłoniło autora do napisania 
tego, co napisał.

Po pierwsze był to list od apostoła 
Pawła do Kościoła w Filippi. Kościół zro-
zumiał ich rolę we wspieraniu posługi 
do tego stopnia, że apostoł Paweł mu-
siał oświadczyć, że dzięki partnerstwu 
Bóg apostoła Pawła zaspokoi wszystkie 
potrzeby tych, którzy są partnerami. 
Widzisz to?

Kiedy stajesz się finansistą królestwa, nie możesz już dłużej stawiać czoła 
brakom w żadnej dziedzinie życia, czy to w finansach, zdrowiu czy relac-
jach. Albowiem Bóg już przygotował Swoje obfite zasoby, które będą w 
was obfitować. A do tego Jego łaska i jeszcze więcej Jego łaski! Jako 
prorok Boży, deklaruję i ogłaszam, że każda potrzeba w waszym życiu 
została zaspokojona w imieniu Jezusa. W Chrystusie jest nadmiar. Odbi-
erz go już teraz!

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Pan jest moim Pasterzem i nie będę chciał niczego dobrego. Dostarc-
zono mi z wysokości, bo służę Bogu więcej niż wystarczająco.
 
DALSZE STUDIA
Ew. Wedlug sw. Jana 6: 9
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19 Wrzesień Mój pomocnik

Ewangelia wg św. Jana 14:26
A Pocieszyciel, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem. 

Jako wierzący w nowe stworzenie, 
macie działać w innym wymiarze niż 
świat. Jesteście powołani, aby głosić 
mądrość i chwałę Boga. Zostałeś st-
worzony, by funkcjonować z inną 
mądrością. Nigdy nie powinieneś szu-
kać po omacku bez rozwiązania prob-
lemów życiowych.

Biblia mówi, że Duch Święty nauczy 
was wszystkich rzeczy. Tak, naucz cię 
wszystkiego! naprawdę w to wierzysz? 
Czy jesteś podobny do niektórych, 
którzy wierzą, że poszukujesz Bożej rady 
tylko w sprawach duchowych, ale kon-
sultujesz się z „profesjonalną” pomocą 

we wszystkich innych sprawach w swoim życiu?

Jest nadzwyczajnym strategiem, gdy twój biznes jest w trudnej sytuacji, 
a twoje małżeństwo jest w opałach. Kiedy wychodzisz dzisiaj, niesiesz to 
samo namaszczenie Ducha Świętego i nie ma dla ciebie rzeczy niemoż-
liwych. Masz największą radę ze wszystkich w Jezusie.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Nigdy nie jestem bez pomocy. Nadzwyczajny strateg jest po mojej 
stronie. Za każdym razem otrzymałem polecenie, aby funkcjonować 
i przezwyciężyć.
 
DALSZE STUDIA
Ewangelia wg św. Jana 16:13
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20 Wrzesień Największy poziom wiary

Ewangelia wg św. Mateusza 8:8
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie 
jestem godzien, abyś wszedł pod dach 
mój, ale powiedz tylko słowo, a mój 
sługa odzyska zdrowie.

Ten setnik nie był nawet Żydem, ale ro-
zumiał wiarę do tego stopnia, że Jezus 
powiedział, że nie widział tak wielkiej 
wiary w całym Izraelu. Wiara centurio-
na była widoczna w jego przekonaniu, 
że każde słowo wypowiedziane przez 
Mistrza wystarczy, by uzdrowić jego 
sługę. Wierzył w Słowo Jezusa i władzę 
nad chorobą.

Widzisz, centurion rozumiał ranking wo-
jskowy. Rozumiał, że Jezus jest Synem 
Bożym, więc Jego autorytet był większy 
niż jakakolwiek choroba. Wszystko, cze-
go potrzebował i chciał, to tylko jedno 
słowo, by powiedzieć, że jego sługa 

został uzdrowiony.

Władza mówi, że wiesz, kim jesteś, i masz moc dekretowania i deklarow-
ania czegoś i tak jest. Ten autorytet daje ci moc mówienia o sytuacji 
w twoim życiu, aby zniknąć, o tej chorobie lub demonie depresji lub 
samotności, aby przestać cię uciskać. Dzisiaj to namaszczenie władzy 
jest już w każdym wierzącym, ale musicie po prostu wierzyć i działać 
zgodnie z nim, otwierając usta i przemawiając.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Chrystus we mnie jest całym autorytetem, którego potrzebuję. W pełni 
sprawuję władzę nad chorobą, śmiercią i brakiem. Wierzę i dlatego 
mówię to dzisiaj w imieniu Jezusa.
 
DALSZE STUDIA
Księga Rodzaju 1: 3
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21 Wrzesień Widze twoj awans!

List do Hebrajczyków 4:12
Żywe bowiem jest słowo Boże, sku-
teczne i ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, przenikające aż do 
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i sz-
piku, zdolne osądzić pragnienia i myśli 
serca. 

W powyższym fragmencie Słowo Boze 
porównuje się do czegoś, co jest os-
tre i tnie, tak jak miecz. Greckie słowo 
„usta” to słowo stomia, oznaczające 
„ciąć”. Wypowiedziane przez nas 
negatywne słowa mogą przeciąć 
nasze przeznaczenie i przyszłość. Dlat-
ego wasze słowa powinny być zawsze 
pełne wiary i nadziei.

Słowo jest twoją bronią do pokonania, 
wymazania i odcięcia tych negaty-
wnych słów i sytuacji. Możesz wierzyć 
w swoje serce, ile chcesz, ale jeśli usta 

milczą, twoja sytuacja nigdy się nie zmieni. Biblia mówi, że życie i śmierć 
są w mocy języka, a ci, którzy go kochają, będą jeść jego owoce.

Słowo jest najpotężniejszą rzeczą we wszechświecie. W końcu światy 
zostały otoczone wypowiedzianymi słowami. Słowo stworzyło świat. 
Wiara nigdy nie wykracza poza twoje wyznanie. Wypowiedz swoje 
wyznanie i pozwól, aby miało to dla ciebie miejsce. Idźcie naprzód, 
kiedy mówicie, i uwalniajcie moc poprzez Słowo w waszych okolicznoś-
ciach. Widzę, że idziesz wyżej

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Bóg chce się przeze mnie pochwalić. Nie ma znaczenia, co zostało 
powiedziane przeciwko mnie. Dziś ucinam każde słowo wątpliwości i 
negatywności w moim życiu, które ma zniszczyć moje przeznaczenie. 
Mówię dziś życiem i zbieram żniwa.
 
DALSZE STUDIA
List do Rzymian 10: 9
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22 Wrzesień Wszystko działa na dobre

Genesis 37:28 
I gdy kupcy madianiccy ich mijali, wy-
ciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, 
sprzedali go Izmaelitom za dwadzieś-
cia [sztuk] srebra, a ci zabrali go z sobą 
do Egiptu.

Czy potrafisz sobie wyobrazić, co mogło 
przechodzić przez umysł Józefa w 
dole? Jego krewni i krewni sprzedali go 
za dwadzieścia srebrników. Wyśmiewali 
go, nazywając go marzycielem, zdzier-
ali jego uroczą sierść w wielu kolorach i 
wrzucili do dołu na śmierć.

Wyglądało to tak, jakby jego świat 
się skończył, ale z biegiem historii Bóg 
obrócił go dookoła i wylądował w 
pałacu najpotężniejszego narodu na 
ziemi w tym czasie. Kiedy jego bracia 
przeprosili go za sprzedaż, powiedział 
im:

Ksiega Rodzaju 45: 5 „… Nie smuć się ani nie gniewaj, że mnie sprzedałeś, 
bo Bóg posłał mnie przed tobą, aby ocalić życie, aby ocalić potomstwo 
na ziemi i ocalić swoje życie poprzez wielkie wyzwolenie”. Nic dziwnego, 
że apostoł Paweł miał czelność powiedzieć: „WSZYSTKO PRACUJE DLA 
MOJEGO DOBRA”. Nie powiedział nic, ale wszystkie rzeczy, w tym ot-
warte i zamknięte drzwi. Zacznijcie dziękować Bogu za zamknięte drzwi.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Wszystko działa dla mojego dobra. Wszystkie moje błędy polegają na 
tym, że upadam do przodu i chociaż mogę upaść siedem razy, wstaję i 
pozostaję. Bo kocham Boga i jestem powołany zgodnie z Jego celem. 
Dziękuję Ci, Ojcze, za zamknięte drzwi w imię Jezusa Chrystusa.
 
DALSZE STUDIA
List do Rzymian 8:28

FURTHER STUDY
Romans 8:28
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23 Wrzesień Odtwórz swój świat

List św. Jakuba 3:5-6, 8 
Tak samo język, mimo że jest małym 
członkiem, ma powód do wielkich 
przechwałek. Oto mały ogień, a jak 
wielki las podpala. 6 Tak i język jest 
ogniem, sferą2 nieprawości. Język jest 
wśród wszystkich naszych członków 
tym, co bezcześci całe ciało i sam 
trawiony ogniem piekielnym rozpa-
la krąg życia2. 7 Wszystkie bowiem 
gatunki zwierząt i ptaków, gadów i 
stworzeń morskich można ujarzmić i 
rzeczywiście ujarzmiła je natura ludz-
ka. 8 Języka natomiast nikt z ludzi nie 
potrafi okiełznać, to zło niestateczne, 
pełne zabójczego jadu.

Słowa, które wypowiadasz, wprow-
adzą cię w życie lub wprowadzą w 
życie. Widzisz, możesz poradzić sobie 
z problemami. Zobacz, jak potężny 
jest język. Słowo Boże, które zostało 

poczęte w twoim sercu, a następnie uformowane przez język i wypow-
iedziane z twoich ust, staje się duchową siłą uwalniającą w sobie zdol-
ność Boga. Twoje usta nigdy nie służą wyłącznie do jedzenia. Wykonu-
je wielką pracę polegającą na odtwarzaniu twojego świata. Jeśli źle 
mówisz, zobaczysz katastrofę.

W rzeczywistości greckie słowo „usta” to „stomia”, a słowo to oznac-
za nóż. Kiedy mówicie, umiłowani, zmniejszacie choroby, zmniejszacie 
biedę, dzielicie złe nawyki na kawałki. Twoje usta są narzędziem, 
którego używasz do zmiany świata. Mów o problemach i zobacz, jak 
odtwarza się Twój świat!

DEKLARACJA PROFETYCZNA
W imię Jezusa odtwarzam mój świat. Tam, gdzie były problemy, mówię 
o przywróceniu. Tam, gdzie wróg wprowadza chaos, powodzie, wiatry i 
burze, używam ust, by mówić „niech będzie spokój”. W imię Jezusa mój 
świat się zmienia, gdy ustami opisuję przebieg mojego życia.
 
DALSZE STUDIA
Ksiega Przypowieści 18:21
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24 Wrzesień Jesteś Łamaczem Barier, Krzyżownikiem Linii

List do Filipian 4:13
Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia. 14 W każdym razie dobrze 
uczyniliście, biorąc udział w moim uci-
sku.

Słyszałem, że wielu ludziom, którzy do-
rastali, powiedziano różnego rodza-
ju stwierdzenia, takie jak: „Nigdy nic 
nie osiągniesz. Nigdy nie odniesiesz 
sukcesu. Jesteś porażką. Nie możesz 
tego ani tego, ani nasza rodzina nig-
dy nie wykracza poza tę linię. ” Mam 
dla ciebie DOBRE WIADOMOŚCI. Jest-
eś zbyt obciążony, by zawieść. Jesteś 
przełomem, przekraczasz linię. Cze-
go Twoja rodzina nie mogła zrobić, 
możesz osiągnąć. Niebo nie jest twoim 
ograniczeniem. Nie masz limitu!

Widzicie, macie w sobie wielkość w 
postaci Jezusa Chrystusa. Nie jesteś 

zwykłą Susan ani Johnem. Jesteś pionierem i pionierem w swojej rodz-
inie. Patrzą na ciebie, ponieważ dla ciebie porażka nigdy i nigdy nie 
będzie twoją porcją.

Dzisiaj chodźcie w prawdzie tego, kim jesteście w Chrystusie. Jesteś 
zwycięzcą, zaprojektowanym, by odnieść sukces i rozkwitnąć. W twoim 
DNA nie ma porażki.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Jestem sukcesem Kwitnę Nie zawiodę, nie mogę zawieść. Jestem 
łamaczem barier. Jestem krzyżowcem linii. Mogę robić wszystko przez 
Chrystusa w imieniu Jezusa!
 
DALSZE STUDIA
Psalm 1
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25 Wrzesień Słowo w tobie

List do Kolosan 3:16
Niech słowo Chrystusowe zamieszka 
w was bogato we wszelkiej mądroś-
ci; uczcie się nawzajem i napomina-
jcie w psalmach, hymnach i pieśni-
ach duchowych, śpiewając z łaską w 
waszych sercach do Pana.

Kiedy Słowo Boże wzrośnie w was, zwy-
cięży. Nasze pierwsze wersety upomi-
nają nas, aby Słowo Chrystusa zamiesz-
kiwało w nas bogato.

Bóg nie chce, abyś był niedożywiony, 
jeśli chodzi o Słowo. On chce, aby 
Słowo żyło w was w obfitości. Pan Je-
zus powiedział: „Z obfitości serca usta 
mówią”. Nie możesz mówić, czego nie 
słyszałeś. Dlatego pierwszą rzeczą jest 
poświęcenie czasu na studiowanie, 
słuchanie i medytowanie nad Słowem. 
Słowo wpłynie na twój sposób myśle-

nia. Nagle zaczynasz mówić: „Nie mogę zostać pokonany. Nie mogę 
być chora Pokonałem chorobę. Pokonałem śmierć. Wychowałem się 
razem z Chrystusem ”. Te słowa zawładną waszym ciałem, a choroba 
się ugnie.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Słowo Pańskie mieszka we mnie bogato. Jestem tym, co mówi Słowo, 
że jestem, i mogę robić to, co Słowo mówi, że mogę robić. Słowo we 
mnie przynosi dobre rezultaty w imię Jezusa.
 
DALSZE STUDIA
Dzieje Apostolskie 20:32
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26 Wrzesień Jesteś potężny

List do Efezjan 3:20
Temu zaś, który mocą działającą w 
nas może nauczyć się nieskończenie 
więcej, niż zapytać czy rozumiemy

Czy znasz moc, którą masz w sobie? 
Rzeczywiście, Bogu, któremu służymy, 
On jest Bogiem i On jest wszechmocny; 
a u Niego wszystko jest możliwe. Ważne 
jest jednak, aby zwrócić uwagę na 
tę prawdę, moc zmiany rzeczy. Jego 
moc czynienia cudu, którego prag-
niesz lub którego pragniesz, jest już w 
Tobie! I Twoim obowiązkiem jest go 
aktywować.

Jak widzimy w powyższym wersecie, 
dowiadujemy się, że wszystko, co Bóg 
uczyni w twoim życiu, jest w zakresie dz-
iałania Jego mocy w tobie.

Dzisiaj aktywujcie Moc Boga w was, 
odważnie potwierdzając Jego Słowo. Bóg i Jego Słowo są jednym. 
Kiedy ogłaszacie Słowo dotyczące jakiejkolwiek sytuacji, wzywacie 
Jego mocy, aby spowodować zmianę w tej sytuacji. Jeśli chcesz ujrzeć 
uwolnienie mocy Boga w swoim życiu, zachowaj nawyk medytacji nad 
Słowem; kontemplujcie i wypowiadajcie Słowo.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Dziś aktywuję moc Bożą działającą we mnie, aby spowodować zmianę 
moich okoliczności i sytuacji poprzez afirmację, spowiedź i medytację 
Jego Słowa. Moje życie przyniesie rezultaty w Imieniu Jezusa.
 
DALSZE STUDIA
Ewanglia sw. Mateusza 17:20
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27 Wrzesień Oikodoméō

1 List do Koryntian 14:4
Ten, kto mówi językiem, buduje siebie 
samego, kto zaś prorokuje, buduje 
Kościół.

Wielu zastanawia się nad poziomem 
języków, którymi mówię. Niektórzy 
posuwają się nawet do pytania, czy 
dobrze jest skopiować moje języki, a 
inni często pytają, dlaczego zawsze 
śpiewam i mówię językami. Odpow-
iedź jest bardzo prosta; znajduje się w 
powyższym wersecie.
Dzisiejszy werset pokazuje nam, że 
ten, kto mówi innymi językami, ener-
getyzuje się lub aktywuje w tym, co 
nadprzyrodzone; wzbudza boską moc 
od wewnątrz. Greckie słowo używane 
do tłumaczenia słowa „edifieth” to 
oikodoméō, co oznacza budowę 
lub wzniesienie budynku. Kiedy więc 
mówisz językami, nie mówisz tylko pus-

tych, bezsensownych słów, ale budujesz się z choroby. Ten, kto mówi 
językami, ładuje się jak bateria. Nie zużyje się ani nie skończy mu się 
moc, ponieważ będzie miał proces samokształcenia w swoim duchu.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Dzisiaj wybieram mówienie w językach. Gdy mówię językami, ładuję 
się jak bateria; Buduję się. Wzbudzam we mnie moc.
 
DALSZE STUDIA
1 List do Koryntian 14:18



34

 28 Wrzesień Głos w Jego Słowie

Psalm 103:20
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego 
aniołowie, pełni mocy bohaterow-
ie, wykonujący Jego rozkazy, <by 
słuchać głosu Jego słowa>. 

Jest coś, czego nie chcę, abyś przeo-
czył w naszym piśmie na dziś. Werset 
mówi, że anioły „słuchają głosu Jego 
Słowa”. A teraz, kto daje głos Słowu 
Bożemu? To ty! Za każdym razem, gdy 
wypowiadasz Słowo Boże, dajesz głos 
Jego Słowu. A kiedy anioły usłyszą głos 
Jego Słowa, odpowiadają!

A zatem, kiedy anioły usłyszą, jak 
mówicie: „Dziękuję Ojcze, żadne zło 
mnie nie spotka ani żadna plaga nie 
zbliży się do mego mieszkania”, przyj-
dą wam z pomocą, ponieważ dajecie 
głos Słowu Bożemu. Nawet jeśli nie po-
trafisz perfekcyjnie zacytować wersetu, 

mogą ci pomóc.

W każdej sytuacji, w której stoisz dzisiaj, daj głos Słowu Bożemu i zobacz, 
jak Jego aniołowie reagują. Jego anioły są aktywowane dla twojej 
korzyści, kiedy wypowiadasz Jego Słowo!

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Dobrobyt jest moim dziedzictwem w imieniu Jezusa. Anioły pracują, pr-
zygotowując mnie do awansu. Alleluja!
 
DALSZE STUDIA
List do Hebrajczyków 1:14
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29 Wrzesień Moje zwycięstwo jest trwałe

1 List św. Jana 5:4 
A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto 
wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

Pismo powyżej jest bardzo interesujące. 
Apostoł Jan nie chce, abyśmy przeo-
czyli tutaj coś bardzo ważnego. Mówi, 
że nie próbujemy zwyciężyć świata, już 
to zrobiliśmy na podstawie prawdy, że 
narodziliśmy się z Boga.

Narodzić się z Boga oznacza być oj-
cem Boga. Co oznacza, że jesteśmy 
Jego nasieniem, nosimy Jego DNA. 
Tak więc już pokonaliśmy diabła i jego 
kohorty. Obudźcie się do tej prawdy i 
podtrzymujcie to zwycięstwo, wypowi-
adając słowa pełne wiary.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Oświadczam, że idę w swoim zwycięstwie i wzrastam w wierze od 
chwały do chwały. Jestem więcej niż zwycięzcą w tym życiu w imię 
Jezusa!
 
DALSZE STUDIA
1 List sw. Piotra 1:23
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30 Wrzesień Dziedzictwo dobrobytu

Księga Przysłów 22:6-7
Wdrażaj chłopca w prawidła jego dro-
gi, a nie zejdzie z niej i w starości. Ubo-
gimi kieruje bogaty, sługą wierzyciela 
jest dłużnik.

Jest to jedno pismo, które wielu się myli, 
ale jeśli przyjrzysz się uważnie, wszystko 
jest w tekście. Wymyśliliśmy wszelkiego 
rodzaju doktryny z tego jednego pis-
ma, ale odpowiedź znajduje się w nas-
tępnym wersecie.

Bogaty panuje nad biednymi, a poży-
czkobiorca podlega pożyczkodawcy. 
Otóż to! Właśnie po to mamy ich szko-
lić. Aby dać im znać, że to oni powinni 
pożyczać, a nie pożyczać. Są głową, 
a nie ogonem. Widzisz, prawy człowiek 
pozostawia dziedzictwo swoim dzieci-
om i dzieciom ich dzieci.

To są rzeczy, których powinniśmy 
nauczać następne pokolenie. Zostaliśmy wezwani do wzmocnienia 
pozycji następnego pokolenia i pozostawienia im boskiego dziedzictwa. 
To, jak wychowujemy nasze dzieci, zależy od nas, ale Biblia jasno okreś-
la, jakie powinny być nasze priorytety.

DEKLARACJA PROFETYCZNA
Moim dzieciom nigdy nie zabraknie głodu, ponieważ codziennie uczę 
ich Bożych dróg. Są upoważnieni do prosperowania i nie odejdą od 
dziedzictwa.
 
DALSZE STUDIA
Przypowieści Salomona 4: 5
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Friday, March 1 Blessed

Deuteronomy 28: 4
Blessed shall be the fruit of thy body, 
and the fruit of thy ground, and the fruit 
of thy cattle, the increase of thy kine, 
and the flocks of thy sheep.

Because Christ is in you, the things 
which you produce will be of excep-
tional quality too. That includes your 
children, who will be champions. 

In our scripture for today God was 
using terms that the Israelites under-
stood since they were farmers and 
shepherds. Today, “your ground” is the 
place of your work. This means that 
“the produce” of your work shall be of 
excellent quality.

That is not all. God promises that quan-
tity will always follow quality because 
Deuteronomy 28:11 says that the Lord 
will “grant you plenty of goods, in the 

fruit of your body,” which means that you will have plenty of children, 
“in the increase of your livestock, and in the produce of your ground,” 
which means that your business will flourish and you will be a leading 
producer in the area of your specialty.

PROPHETIC DECLARATION
I am blessed and highly favoured, the blessing of the Lord is bringing 
increase in finances, protection over my family and promotion every-
where I turn in the name of Jesus.

FURTHER STUDY
Psalm 84: 4
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