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Proklamace
Apoštol Jakub jasně mluví o tom, že náš jazyk je kormidlo

našeho života. To, kde se v životě nacházíme je tedy zásadně dáno
tím, jak mluvíme. Jakub ale také mluví o tom, že jazyk nikdo z lidí
zkrotit neumí. Proto je velmi důležité naučit se svůj jazyk poddávat
Bohu, On jej zkrotit dokáže (Jakůbův 3:1-12, Římanům 6:19).
Proto také vznikla tato krátká brožurka obsahující 25 témat, do
ktrých můžeme začít promlouvat život. Poté můžeme sledovat, jak
se náš život i myšlení postupně proměňuje. Proklamací Božího
slova obnovujeme svou mysl, aby Bůh mohl lépe jednat v našem
životě a přes náš život (Římanům 12:1-2).

Můžeme si všimnout, že předkládané vyznávání (proklamace)
jsou vesměs pozitivní vyhlášení. Veškerá prohlášení sepsaná níže
nejsou našimi zbožnými přáními. Tato prohlášení jsou postavena
na Božím slově. Mají tedy pevný základ. Bůh je dobrý k nám
a jeho zaslíbení pro náš život jsou dobrá. Sám Bůh plánuje svá
zaslíbení v našem životě uskutečnit. My se svou proklamací sho-
dujeme s Bohem na realizaci těchto zaslíbení. Proklamace, řecky
homolgeó, doslova znamená souhlasit nebo říkat stejnou věc (Ří-
manům 10:9-10).

Důležité ale není daná vyhlášení jednou říci. Důležité je začít
podle nich přemýšlet – přemýšlet o sobě samých a svých živo-
tech podle Božího slova. Je velmi důležité veškeré své myšlenky
„zajímat pod Krista“ – rozsuzovat podle Božího slova a držet se
jen těch v souladu s myslí Kristovou. Proto je dobré vyhlašovat
Boží slovo nejméně každý den ráno a večer. Jozuovi Bůh dokonce
říká, ať nad Božím slovem přemýšlí ve dne i v noci. Tak měl Jozue
sám učinit svou cestu úspěšnou (Jozue 1:5-9). Boží slovo samotné
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je pro nás Boží vůlí, cestou i životem. Potřebeme si zvyknout pře-
mýšlet, mluvit i jednat v souladu s Božím slovem (Žalm 1:1-3).

Pokud bych nám mohl ještě něco poradit, tak vyhlašujme Boží
slovo s jistotou a přesvědčením. Při vyhlašování také dávejme dů-
raz na různá slova ve větě – tato slova si poté zapamatujeme lépe.
A nakonec – pokud se nám hlavou honí různé myšlenky, které nám
nepřináší život, vyhlašujme Boží slovo a uvidíme, jak se ty nega-
tivní myšlenky zastaví. Pokud ani to nepomáhá, začněme dělat
něco, co vyžaduje naši pozornost. Slova jsou silnější než myšlenky
a činy jsou silnější než slova.

Josef Bajzík

2



Obsah

1 Láska 4

2 Odpuštění 5

3 Pokoj 6

4 Pokora 7

5 Boží výchova a svatost 8

6 Ovoce Ducha 9

7 Povzbuzování 10

8 Chvála a vděčnost, radost 11

9 Přístup k Bohu 12

10 Zrozen z Boha 13

11 Jednota s Bohem 14

12 Identifikace s Kristem 15

13 Nové stvoření 17

14 Obnova mysli 18

15 Duch x tělo 19

16 Moc jazyka 20

17 Vedení Duchem 21

18 Chození vírou 22

19 Vyznání víry 23

20 Zaopatření 24

21 Uzdravení a Boží ochrana 25

22 Vyslyšené modlitby a přímluva 26

23 Chození v moci a Duchovní dary 27

24 Kázání slova 28

25 Konatel slova 29

3



1 Láska
Miluji Boha. Miluji lidi. Boží láska je vylita v mém srdci skrze
Ducha Svatého. Rozhojňuji se ve víře a lásce s děkováním. Mi-
luji Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí
a celou svou silou. Miluji druhé jako sebe sama. Chovám se k dru-
hým tak, jak chci, aby se chovali ke mně. Miluji druhé tak, jako
mě miluje Ježíš. Jsem dobrotivý, trpělivý a nezávidím. Nevychlou-
bám se, nesoupeřím, nejsem ješitný, ani domýšlivý. Jednám čestně.
Nenechám se vydráždit. Nehledám svůj prospěch, ale prospěch
mnohých, aby mnozí byli zachráněni. Nerozčiluji se, nehněvám se,
nedávám prostor Ďáblu. Mluvím jen to, co je ke společnému bu-
dování. Neraduji se z nepravosti, ale raduji se spolu s pravdou.
Všechno snáším, všemu věřím, ve vše doufám, všechno vydržím.
Mám lásku, která je poutem dokonalosti. Miluji, protože On mě
miloval první. Bůh mě tak miloval, že dal svého syna, aby mě za-
chránil: spasil, uzdravil, zaopatřil, osvobodil a bezpečně provedl
životem. Proto i já miluji své bratry a pokládám za ně svou duši.
Svět bude vědět, že Bůh pracuje skrze mě a bude to vidět, kvůli
lásce, kterou ukazuji. Toto není prázdná láska, ale láska narozená
z Ducha Svatého. Je to láska, která přináší pravdu a pokoj. Přináší
svobodu. Tato láska přináší napomenutí, napravení a poučení ve
spravedlnosti. Nemiluji jen pouhými slovy, ale v skutku a v pravdě.

Verše: Mt 22:36-40, Dt 6:5, Lv 19:18, Mk 12:29-31, Lk 10:27-
28, Řím 5:5, Jk 3:16, 1. Kor 3:2-3, 1. Kor 13:4-7, 1. Kor 9:19-23,
1. Kor 8:1, Ef 3:18-19, Ef 4:26-29, Kol 3:14, 1. J 4:10-19, J 3:16,
J 15:12-13, 1. J 3:16, 1. J 3:18
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2 Odpuštění
Když jsem vyznal svoje hříchy, Bůh mi je odpustil. On mi odpouští ne
díky mé dobrotě, ale díky sobě samému, svému charakteru a své dobrotě.
Bůh zaplatil za moje minulé hříchy, současné i budoucí. Boží milost není
omluvenka pro mé hříchy. Hříchu jsem zemřel a teď žiji spravedlnosti.
Duch svatý mě usvědčuje hříchu, rmoutí mě to a hřích vyznávám. Pokání
pro mě není jen akt, ale trvalá změna způsobu přemýšlení. Konečným
ovocem pokání je život. Pokání mi nepřináší odsouzení, ale oživuje mě.
Ježíšova krev mě očistila. Jeho krev mě ospravedlnila. Jeho oběť mě
učinila dostatečným a já jsem přijatý v Božím milovaném. Jsem přijatý
Bohem. Jsem přijatý Ježíšem Kristem. Odpouštím ze srdce. Odpouštím
a je mi odpuštěno. Prokazuji milost a milost je mi prokázána. Dávám
milost bez omezení komukoliv. Nesoudím, nehodnotím a nevybírám, kdo
si to zaslouží a kdo ne. Dívám se na všechny lidi skrze Krista. Dívám
se na lidi tak, jak je vidí Bůh. Očima lásky, milosti a trpělivosti. Je
mi odpuštěno. Vyznávám každý hřích a jsem očištěný krví Ježíše. Jsem
učiněn úplným. Bůh skrze mě vylévá ve slově, ve skutku, v lásce, v řeči
i v praxi. Představuji lásku. Chodím v lásce. Nic si proti nikomu nedržím.
O každém si myslím jen to nejlepší. Hřích druhých vůči mně mi nepůsobí
zranění, či uražení, ale soucit s tím člověkem, že neví, kým je a že neví,
co činí.

Verše: Sk 2:37-38, 1. Pt 2:24, Tit 3:4-6, Žid 9:25-28, Žid 10:1-12, 1. J 1:5-
10, Gal 5:13, Tit 2:11-15, Řím 6:1-14, J 16:7-11, Mt 3:7-11, Lk 3:7-20,
Kol 1:21-23, 2. Kor 7:7-13, Ef 1:7, Zj 1:5-6, 1. J 1:7, Tit 2:14, 2. Kor
3:4-6, Ef 1:6, Mk 11:25, Mt 18:15-35, Mt 7:1-6, Lk 6:37, J 1:14-17, Mt
4:23-25, 2. Kor 5:16-17, Řím 15:5-6, Řím 15:13, J 3:34, J 7:16-17, 2. Kor
4:13, Ž 116:10, 1. Pt 4:11, J 6:63, 1. Kor 13, Gal 5:6, Sk 7:60, Lk 23:34,
1. Tim 1:13, J 1:12
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3 Pokoj
Jsem povolán k pokoji a mám pokoj s Bohem. Jsem smířený s Bo-
hem. Nejsem chaotický, můj Bůh je Bohem pokoje. Jsem člověk
pokoje. Přináším pokoj, působím pokoj. Zachovávám pokoj a kážu
evangelium pokoje. Moje srdce se nechvěje a není bázlivé. Věřím
v Boha a věřím i v Ježíše Krista. Můj život patří Bohu, a tak
i moje starosti. Já se nyní starám o záležitosti svého Otce. Nedě-
lám si starosti o tento život, spoléhám na Boha. Nespoléhám na
nejisté bohatství. Bůh je můj zaopatřovatel. Nedělám si starosti
o zítřek. Všechny své starosti házím na Boha, neboť mu na mě
záleží. Všechny své starosti předkládám Bohu a pokoj převyšu-
jící lidské porozumění naplňuje moji mysl i srdce. Pokoj vyvěrá
z Božího Ducha, který ve mně přebývá. Duch Svatý mě celého
prostupuje a působí ve mně nadpřirozený pokoj. Tento pokoj není
z mojí duše, ani ze světa, ale z Ducha Svatého. Proto ho svět nezná
ani nezakouší. Já jsem občan Božího království, ne tohoto světa,
a proto zažívám Boží pokoj i uprostřed těžkostí. Nečekám, že se
mi těžkosti budou vyhýbat, ale že já v nich budu vítězit skrze sílu,
kterou mi Bůh dá. Ve svém životě jsem veden pokojem. Procházím
Boží výchovou a ta mi přináší pokoj.

Verše: Kol 3:15, 2. Kor 5:19-21, Ef 2:17-18, Jk 3:16, Iz 9:5, 1. Kor
14:33, Lk 10:6, Ef 4:3, Žid 12:14, Ef 6:15, J 14:1, Lk 2:49, Mt
6:24-34, Lk 12:22-34, 1. Tim 6:17-19, Gn 22:9-14, 1. Pt 5:7, Fil
4:6-7, Gal 5:22-26, J 17:16, J 14:27, Řím 14:17, Ž 65:2, Iz 30:15,
Žid 12:11, 1. Pt 3:8-12
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4 Pokora
Poddávám Bohu svoji duši, mysl i tělo. Vydávám se mu takto každý
den. A protože se pokořuji, Bůh mě povýší. Nehledám povýšení od lidí,
dívám se na Boha. On mě povýší. Pokládám svůj život a Bůh můj život
obrací na něco dobré, na něco, co může přinést svobodu lidem. Přiná-
ším Bohu slávu tím, že přináším svobodu lidem. Nepřítel mě nemůže
zastavit. Vzdoruju mu a nepodlehnu mu, protože se poddávám Bohu.
Poddávám se Bohu a v tom je moje síla a vítězství nad nepřítelem. Po-
kládám svůj život. Pokládám svoje práva a dávám je lidem. Nechávám
se používat Bohem a pro Boha v každé situaci. I když jsem nevěrný, On
zůstává věrný, protože nemůže popřít sám sebe. Nespoléhám na svoji
vlastní moudrost a porozumění. Nespoléhám na vlastní sílu. Jsem posi-
lován Kristem a jeho milostí. Jsem posilován jeho mocí a všechno mohu
skrze Krista, který mi dává sílu. Jsem vždy silný. Nikdy nejsem slabý.
Ve slabosti těla, Boží síla mě činí silným. Proto když rozpoznávám svoje
slabosti, spoléhám na Boží sílu. Zaměřuji se, abych se stal zosobněním
lásky. Zaměřuji se, abych dával lidem zázemí, abych pokládal svoje práva
a abych neprosazoval svoje práva. Pokládám svá práva pro druhé. Po-
kládám svůj život každý den. Každý den beru svůj kříž. Neurážím se.
Odmítám se urážet. Odmítám se zbytečně urážet, ale nebudu dělat kom-
promisy s evangeliem, ani s pravdou Božího slova. Rád se učím. Rád se
nechám napravovat. Rád naslouchám. Raději naslouchám, než mluvím.
Hledám dobrou radu. Budu poslouchat duchovní lidi, kteří mají slova
Ducha, aby mluvili do mého života.

Verše: Gal 5:16-26, Řím 11:33-12:2, 1. Tes 5:23-24, 1. Pt 5:5-10, Jk
4:1-10, Lk 4:18-19, Žid 12:1-3, 2. Tim 2:11-13, Př 3:5-10, Kol 2:1-10, Ef
6:10-13, 2. Tim 2:1, 2. Tim 4:17-18, 1. Tim 1:12, Fil 4:13, Ž 34:18, 2. Kor
11:23-12:10, 1. Kor 12:31-13:13, Mt 5:38-48, Mt 16:21-28, Mk 8:27-31,
Lk 9:23-27, J 12:23-26, Mt 15:1-9, Mk 7:5-13, Mt 7:1-6, Gal 6:1-10, Žid
13:17-25, Jk 5:14-16, 1. Pt 5:1-7
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5 Boží výchova a svatost
Dospívám, nejsem tělesný, jsem duchovní. Těším se na růst a na jakékoliv
nepříjemnosti, které růst přináší, protože vím, že odolnost dává sílu,
vytrvalost a zaměřenost. Moje mysl je chráněná. Dávám si pozor, co
poslouchám a koho poslouchám. Dbám na to, abych se odděloval od
podlých. Nesedávám s posměvači. Setkávám se s těmi, kdo milují Boží
slovo. Chodím ve společnosti moudrých. Nechám si poradit od lidí, kteří
chodí s Pánem. Jsem pokorný a učenlivý. Jsem Kristův učedník. Učím
se a učím další. Mám učednického Ducha, Ducha mučedníků a svědků
Kristových. Chci růst do Krista ve všem. Poddávám se Božímu Duchu
a Bůh mě vyučuje všemu a uvádí mě do veškeré pravdy. Bůh je Otec
duchů, a tak mě vychovává v duchu a ne v těle. On mi nedává nemoci.
On mě miluje a uvádí mě do veškeré pravdy. Já se pak rozhoduji žít
podle té pravdy. Chodím ve svatosti a usiluji být čistý, jako On je čistý.
Moje myšlenky jsou čisté, moje úmysly, slova, činy jsou čisté. Chodím
v plnosti Ducha a Duch mluví skrze mě. Moje slova jsou Božími slovy.
Moje slova jsou duch a život. Přináším život a poskytuji ho. Moje slova
jsou okořeněná solí a budují každého, kdo je slyší. Říkám lidem pravdu
a říkám pravdu v lásce.

Verše: Žid 5:11-6:3, 2. Tim 1:7, Fil 2:12-18, Řím 8:1-17, Gal 5:16-26,
Řím 5:1-6, 2. Kor 1:3-7, 2. Kor 6:3-10, Fil 4:4-9, 1. Kor 2:16, Mk 4:24-
25, Lk 8:18, Ž 1:1-6, Žid 13:7-8, Mt 10:24-25, J 13:16, J 15:20, Lk 6:40,
Mt 28:18-20, Mk 16:15-20, Sk 1:8, Sk 7:59-60, Ef 4:11-16, Gal 4:19, Kol
1:27-29, Kol 4:12, Fil 3:8-16, Řím 12:1-2, 1. J 2:20, 1. J 2:27, J 14:26,
J 16:13-15, Žid 12:1-17, Mt 4:23-25, Řím 10:9-10, Kol 2:13, 1. Pt 1:13-16,
1. J 3:3, Fil 4:8, Kol 3:1-4, J 3:34, J 7:16-17, 2. Kor 4:13, Ž 116:10, 1. Pt
4:11, J 6:63, J 1:14-17, Mt 5:13-16, Ef 4:29, Lk 14:34-35, Mk 9:50, 1. Kor
13:1-13, Gal 5:6, Řím 9:1
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6 Ovoce Ducha
Můj Duch byl znovustvořen. Jsem nové stvoření v Kristu Ježíši. Ten
Boží život je v mém duchu a mám k němu nyní přístup. Uvolňuji ten
život do své duše i do svého těla. Tento život přináší odpuštění, lásku,
radost, pokoj, dobrotu, trpělivost, mírnost, tichost, víru a sebeovládání
mé duši a uzdravení mému tělu. Dávám svoje starosti Bohu a Boží pokoj
převyšující lidské chápání naplňuje moje srdce i mysl v Kristu Ježíši
a střeží je. Moje srdce i mysl jsou pevně zakotveny v Pánu. Chodím
vírou. Neustále se v ní pohybuji. Je to můj postoj, mé myšlení. Dávám
se lidem, abych poznal plnost oběti Krista, abych ho mohl znát a udělat
ho známým. Abych ho mohl znát a znát moc jeho vzkříšení. Dávám
mu sebe, aby jeho moc mohla být plně manifestována skrze můj život,
ducha, duši i tělo. Uvolňuji Boží život kamkoliv jdu. Jsem spoluposazen
s Kristem po pravici Boží a žiji život z této perspektivy. Ustanovuji to
ve svém srdci, a tak pochybnosti a okolnosti nevstupují do mého srdce,
ale naopak vítězství, láska a radost prosvěcují mé okolí. Nechávám svoje
světlo zářit před lidmi a prosvěcuji temnotu. Využívám příležitosti, abych
obracel situace na Boží slávu, Dělám to, i když Ďábel ty situace zamýšlel
na zlé. Odmítám být poražen. Odmítám nechat nepřítele, aby diktoval
moje jednání, myšlenky, slova a reakce. Co říkám, to i dělám. Nedávám
prostor Ďáblu.

Verše: 2. Kor 5:16-17, 1. Kor 6:17, J 3:5-6, J 10:10, J7:37, J 4:14, Řím
10:9-10, Mk 11:25, Gal 5:22-26, Řím 8:11, Fil 4:4-9, J 14:1, J 14:27, 2. Kor
5:7, 3. J 1:4, J 3:16, J 15:12-13, Fil 3:8-11, Kol 1:26-28, Gal 1:15-16, 1. Tes
5:23-24, Mt 10:7-8, Sk 3:1-10, J 9:1-11, Ef 1:19-2:10, Kol 1:13-14, 1. Pt
2:9, Fil 3:20, 2. Kor 2:14, 1. Kor 15:54-58, Mt 5:13-16, 2. Kor 2:11, Žid
5:11-6:1, 2. Tim 1:7, Lk 23:34, Sk 7:60, Fil 2:13, Žid 10:5-10, Ž 40:7-11,
Mt 5:37, Ef 4:27
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7 Povzbuzování
Neustále povzbuzuji druhé. Jsem povzbuzením. Nevysávám druhé,
ale mám živý vztah s Bohem, kterému důvěřuji. Dávám Bohu pro-
stor ve svém životě a On v něm koná. Díky tomu mám spoustu
svědectví, že Bůh je živý. Těmito svědectvími povzbuzuji druhé.
Navzájem se tak provokujeme k dobrým skutkům. Bůh je tak osla-
vován na své církvi. Manifestujeme světu, že Boha milujeme, a ne
jen to, že ho potřebujeme. Díky našim svědectvím svět poznává,
že Bůh je a že ho známe. Díky svědectvím žiji v bázni před Bohem
a i na další lidi přechází tato bázeň před Bohem. Všichni tak za-
čínáme chodit vírou a ne tím, co vidíme. Všichni máme svědectví,
protože Bůh nikomu nestraní. A tak se neustále povzbuzujeme
navzájem. Spása není jen o věčnosti. Věčný život žiji už teď –
poznávám Boha a jeho Syna Ježíše Krista. Spasení znamená být
chráněný, uzdravený, zaopatřený a bezpečně provedený životem.
Proto mám svědectví každý den. Mám vztah s Bohem a důkazy,
že Bůh je živý každý den. Chodím s Bohem, každý den ke mně
mluví a jsem mu za to vděčný.

Verše: Řím 12:3-21, J 15:5, Sk 15:32, Sk 11:23, Sk 9:31, Kol 2:2,
Jk 1:21, Řím 12:2, Řím 6:12, Žid 10:5-10, Ž 40:7-11, Zj 19:10, Žid
10:24-25, Ef 3:8-13, Řím 8:19, Sk 1:8, Mk 16:15-20, 2. Pt 1:5-11,
Fil 2:12-13, 1. Tim 3:16, 1. Tim 4:18, 2. Kor 5:7, Kol 3:25, Řím
2:11, Gal 6:9, Jk 2:1, Sk 10:34, Mt 22:16, 2. Par 19:7, Iz 41:6,
1. J 3:16, Fil 2:1-2, Gal 6:1-2, 2. Kor 1:3-7, 1. Tes 4:18, 1. Kor
14:1-5, J 17:3, 1. J 1:1-4, Řím 10:9-10, Lk 4:18-19, J 10:10, Mal
3:6, Gen 5:22-24, Gen 6:9
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8 Chvála a vděčnost, radost
Raduji se! Vždycky se raduji! Jsem vděčný za všech okolností! Být
vděčný, je Boží vůle pro mě. Chválím Boha a jsem mu vděčný. On
je ke mně dobrý a On je stále dobrý a bude vždycky dobrý. On
se nikdy nemění. Podrobuji Bohu i svoji mysl a tak mám mysl
Kristovu. Přemýšlím stejným způsobem jako Kristus. Kristus ne-
byl v depresi, a tak ani já nebudu v depresi. Kristus zjevoval Boží
lásku tomuto světu a chce ji zjevovat i skrze mě. Chválím Boha,
chvála je mojí silou. Bůh je mojí silou a já se posiluju v něm.
Chválím ho a připomínám si vše dobré, co vykonal v mém životě
a v životech druhých. Povzbuzuje mě to a stává se to proroctvím
o nastávající Boží dobrotě i do každé další situace. Vděčnost, ra-
dost a chvála mění pohledy na věci. Raduji se, děkuji, chválím
– používám tyto zbraně světla – a mění se můj pohled na věci
a situace. Problémy nejsou velké, můj Bůh je velký, já se posiluji
v něm a mluvím Boží slovo do situací okolo i do životů lidí okolo
a všechno se mění na Boží slávu. Bůh koná. Amen!

Verše: Fil 4:4-9, 1. Tes 5:16-24, Žid 13:15, Ž 107:22, Jk 1:16-18,
2. Tim 2:13, Mal 3:6, Řím 11:33-12:2, 1. Kor 2:9-16, J 1:18, Kol
1:26-28, Mt 21:14-17, Ž 8:2-3, 1. Sam 30:6, Ž 78:1-72, Zj 19:10,
2. Kor 2:14, Řím 13:12, 2. Kor 6:7, 2. Kor 10:4-6, Ef 6:10-20, Mt
17:20, Mt 21:21, Mk 11:22-25, 1. Tim 1:12, 2. Tim 2:1, 2. Tim 4:2,
Kol 3:16, Mt 6:10, Lk11:2
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9 Přístup k Bohu
Nejsem otrok, ale Syn. A když Syn, tak i dědic podle Boha. On si mě
vyvolil před stvořením světa, abych žil svatý a bez poskvrny před jeho
tváří. Jsem Božím dítětem a Boha to těší. Byl jsem požehnán veškerým
duchovním požehnáním. Jsem vykoupen z hříchů a je mi odpuštěno.
Jsem svobodný i od provinění druhých vůči mně. Mám to, co má Bůh.
Je jeho potěšením dát mi království a já přijímám království: sprave-
dlnost, radost a pokoj v Duchu Svatém. Přijímám ho. Přijímám Boží
spravedlnost. Jsem ve správném postavení s Bohem a přijatý Bohem.
Mohu vždy přistoupit k trůnu milosti pro pomoc v čas potřeby. Nejsem
nikdy odmítnut. Jsem vždy přijatý. Přistupuju k Bohu. Žiju v království
a rozhojňuji se v poznáni Boha. Žiju vírou. Žiju ve spravedlnosti. Mám
pokoj s Bohem. Jsem s ním smířený ve svých myšlenkách, reakcích, skut-
cích, ve slově, řeči a v každém způsobu. Moje myšlenky jsou čisté. Jsou
dobré a obnovuji si mysl podle Božího slova. Jsem požehnáním kamkoliv
jdu. Bůh je ve mně a dělá ve mně svoje skutky. Dávám Bohu prostor
ve své rodině, škole práci i v církvi Boží. On pracuje skrze mě a skutky,
které ve mně činí mu přinášejí slávu.

Verše: Gal 4:6-7, Řím 8:12-17, Ef 1:3-2:10, Kol 1:13-14, J 1:29, Mt 1:21,
Tit 2:11-15, 1. Pt 2:24-25, Lk 22:29, Lk 12:31-32, Fil 4:19, Řím 10:9-
13, Řím 14:17, Fil 4:4-9, 1. Kor 1:30-31, Řím 10:1-4, Řím 4:12-25, Ef
1:6, 1. J 3:1-3, Žid 4:16, Ef 3:11-13, 2. Pt 1:1-11, 2. Pt 2:20, 2. Kor
5:7, 2. Kor 5:14-21, Řím 4:17-5:2, Mt 3:15, Kol 1:21-23, Řím 6:12, Žid
10:5-10, Ž 40:7-11, Kol 3:17, 2. Tes 1:11-12, Tit 3:8, Tit 2:14, Fil 4:8-9,
Kol 3:1-4, Řím 12:1-2, Kol 3:10-11, Žid 1:1-3, 1. Kor 6:17, J 14:12-14,
J 7:16-18, J 8:28, J 8:38, Sk 8:4, Mt 9:1-8
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10 Zrozen z Boha
Miluji lidi. Miluji i ty, kteří si to nezaslouží. Miluji nepříjemné a odpu-
divé. Takto poznám, že jsem narozený z Boha. Žehnám svým nepřáte-
lům. Žehnám těm, kdo mě proklínají. Žehnám těm, kdo mě nechutně
využívají. Mám to, co má Bůh. Jsem jeho dědic. Mám účast na Boží
přirozenosti. Jsme jedno. Jsem s Bohem jeden duch. Máme stejnou pod-
statu, stejnou DNA. Uvolňuji Boží moc – tu moc, která Krista vzkřísila
z mrtvých – skrze svoji duši do svého těla. Ta moc ze mě přetéká. Je
to Boží život, kterého mám hojnost. Očekávám, že budu dělat stejné
skutky jako Ježíš. Očekávám, že budu dělat větší skutky, protože On
šel k Otci. Pravda Božího slova je živá ve mně. Jsem plný života. Jeho
život je ve mně. Jeho život teče skrze mě do druhých. Jeho život přináší
svobodu skrze mě a já ji rozdávám bez omezení každému, kdo má po-
třebu. Mladému i starému, mužům i ženám, nehledě na etnická pozadí,
není v tom rozdíl. Přináším svobodu kamkoliv jdu ve jménu Ježíš. Od
tohoto dne Boží Duch ze mě bude přetékat. Budu mluvit Boží výroky.
Budu studovat jeho slovo. Budu se sytit Božím slovem. Toto slovo ve
mně hojně přebývá a způsobuje, že každá situace bude obrácena na Boží
slávu. Kristův Duch žije ve mně, chodí ve mně a mluví ve mně. On je
můj Bůh, já jsem jeho dítě. Jsem jeho dítě, manifestuju světu charakter
a slávu Boží.

Verše: Mk 12:29-34, Mt 6:43-48, Mt 6:27-36, 1. J 3:9-10, 1. Pt 3:8-12,
Řím 12:16-21, Řím 8:16-17, Gal 4:6-7, Lk 22:29, 2. Pt 1:3, J 10:30, 1. Kor
6:17, 1. Pt 1:23, Sk 1:8, Ef 1:19-2:6, 1. Tes 5:23, Sk 19:12, Mt 17:2-5, Mt
9:18-22, Mt 14:34-36, Mk 9:2-7, Mk 5:24-30, Lk 6:18-19, Lk 6:43-48, Lk
9:29, J 10:10, J 7:37, Mt 10:9, Sk 3:1-16, J 14:11-14, J 7:16-18, J 8:28,
J 8:38, Kol 3:16, 1.J2:14, 1.J3:8, 2.Kor3:17, Řím 2:11, Kol 3:25, 2. Kor
2:14, Joz 1:5-9, Ž 1:1-3, J 3:34, 1. Pt 4:11, 1. Pt 1:22-2:10, Gal 3:5, Kol
1:27, Řím 8:19
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11 Jednota s Bohem
Bůh mi dal svoje slovo, svoji moc, Kristovu mysl a nastěhoval se do
mě. Kristus žije ve mně. Jeho mysl, jeho myšlenky a záměry beru
za své. Stáváme se jedním. Jsme spolu úplně sjednoceni. Sjednotili
jsme se tak, že jsem podal všechny svoje myšlenky pod ty jeho
a teď konám jeho vůli. Bůh mi dal ducha moudrosti a poznání
v znalosti jeho. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti
a poznání a v něm já setrvávám, přebývám. Chodím s Bohem
každý den. Přebývám v něm a On ve mně. On je v Otci. Já jsem
v Otci. Otec je v něm a Otec je ve mně. Nic mě nemůže oddělit od
Boha a proto, ani já sám sebe od něj nebudu oddělovat. Nebudu
rozdělovat to, co Pán spojil. Jsem jedno s Bohem. Jsme jedno
spolu navzájem, všichni v jednom, všichni jsme součást jednoho
těla. On je Hlava, a my jsme tělo. On je vinný kmen, my jsme
ratolesti. Ovoce neroste na kmeni, ale na větvích. Bez kmene ale
nenesu ovoce. Jsem součást církve. Jsem část církve a svět uvidí
Boha skrze mě. Jsem Božím obrazem. Svět opravdu bude vědět,
že Bůh je ve mně. Jsem z něho narozen. Jsem v něm a jsme spolu
jeden duch.

Verše: Mt 28:18-20, Mk 16:20, Sk 1:8, Sk 2:1-4, 1. Kor 2:6-16,
J 14:15-24, Gal 2:19-21, Fil 1:20-26, 1. Kor 15:27-28, 1. Kor 6:17,
Ef 5:15-33, Řím 8:31-38, 1. Tes 5:23-24, Řím 11:33-12:2, Iz 11:1-5,
Ef 1:15-23, Kol 1:9-20, Dn 5:11, Kol 2:1-10, 1. J 3:19-24, 1. J 5:13-
20, Mal 6:8, Jer 31:31-34, Žid 8:7-13, Žid 10:11-18, J 17:1-26, Kol
2:16-19, Ef 4:1-16, J 15:1-17, 1. Kor 12:12-31, Kol 3:1-11, 2. Kor
3:12-18, Gn 1:27, Ef 3:8-13, J 1:12-13, 1. J 2:3-6, 1. J 2:20-29,
J 1:18, 1. J 3:9-10, 1. J 4:1-21, 1. J 5:1-5
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12 Identifikace s Kristem
Jsem Boží dítě. Jsem nové stvoření. Bůh mě učinil dostatečným.
V Kristu jsem kompletní a nic mi nechybí. Bůh mi s Kristem
daroval všechno. Mám stejnou víru, co se týče kvality i kvantity
jako měl apoštol Petr. Nejsem žádný omyl. Bůh má se mnou plán.
On zaopatřuje každou moji potřebu i potřeby všedního dne. Bůh
zaplatil za všechny moje hříchy – ty přítomné, minulé i budoucí.
Nehřeším, zemřel jsem hříchu. Teď žiju podle Ducha a ne podle
těla. Přijímám Boží milost pro sebe. Nehledě na to, co si o sobě
myslím sám, dívám se na to, co o mně říká Bůh. Já nejsem svůj
Pán. Ježíš je můj Pán a proto je rozhodující, co si o mě myslí On.
Moje okolnosti nejsou můj Pán, Ježíš je můj Pán, a proto jsem
za všech okolností vděčný, nereptám a nepochybuji. Můj manžel
(manželka) není můj Pán, Ježíš je můj Pán, jemu jsem vykazatelný
a proto se na svého muže (ženu) nebudu rozčilovat, ale miluji ho
(ji) a ctím ho (ji). Ježíš je můj Pán, a tak je pravda to, co o mě říká
On a co si o mně myslí On a dělám to, co mi On přikazuje. Ježíš
mě definuje. Rostu do Krista ve všem – v charakteru i v Boží moci.
Nepatřím sám sobě a jsem tak svobodný od sebe sama. Bůh sám ve
mně dělá svoje skutky, a tak neřeším, či mám dost víry a moci. Já
Bohu věřím, souhlasím s ním a nechávám ho uvádět mě do skutků,
které mi připravil. On koná skrze mě. Jsem tělem Krista. Bůh
mě přijímá. Já patřím jemu. On mi důvěřuje a nikdo mě nemůže
vytrhnout z jeho ruky. On je má skrýš, můj nedobytný hrad, můj
vysvoboditel. On mě dokáže podepřít. Bůh mě neodsuzuje, a tak
ani já sám sebe neodsuzuji. Jsem zachráněn a naplněn Duchem
Svatým. Jsem Boží spravedlností v Kristu Ježíši.
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Verše: J 1:12, Řím 8:16-17, Gal 4:6-7, 2. Kor 5:16-17, 2. Kor 1:21,
2. Kor 3:4-6, Kol 2:9-10, 2. Pt 1:3, Řím 8:32, 2. Pt 1:1, Gal 1:15-
16, Jer 1:4-10, Ž 139:13, Fil 4:19, 1. Pt 2:24, 1. J 1:5-10, Řím
6:1-14, Řím 8:12-14, Gal 5:25, 2. Kor 5:7, Žid 4:16, Tit 2:11-15,
Řím 10:5-13, 1. Kor 4:1-5, 2. Kor 2:14, 1. Tes 5:16-18, Fil 2:14-15,
Ef 5:17-33, Kol 3:18-19, 1. Pt 3:1-7, Lk 6:46-49, Mt 7:21-29, 1. Pt
1:22-2:10, 2. Pt 1:4, 1. Kor 6:19-20, J 14:10-12, Mt 8:5-7, Lk 7:1-6,
Mk 8:35-36, Řím 12:1-2, Kol 3:10, Ef 2:6-10, 1. Kor 12:12-13, Gal
2:19-20, Ef 1:5-6, Mt 25:14-30, Lk 19:11-27, J 10:28-30, Ž 18:3-4,
Ž 144:2, Řím 14:3-4, 1. Pt 1:3-21, Sk 2:1-4, Sk 8:17-18, Sk 9:17 Sk
10:44-48, Sk 19:1-7, 2. Kor 5:21, Kol 1:12, 1. Tim 1:12
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13 Nové stvoření
Hříchy jsou mi odpuštěny. Byl jsem uzdraven ze všech nemocí.
Jsem očištěný a udělaný úplným, uzdravený od hlavy až po paty.
Jsem narozen z nepomíjivého semena, z neporušitelného slova.
Jsem požehnaný veškerým duchovním požehnáním. Jsem požeh-
náním, kdekoliv jsem a kamkoliv jdu. Veškerá moje práce se zdaří.
Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Bůh mi s Kristem da-
roval všechno. Bůh mi daroval vše, co potřebuji k životu a zbožno-
sti. Bohu se zalíbilo dát mi království. Skrze tato zaslíbení mám
účast na Boží přirozenosti. Jsem nové stvoření v Kristu. Staré
věci pominuly, hle, vše je tu nové a to všechno nové je z Boha.
Já jsem z Boha. Jsem pokřtěný Božím Duchem, a tak mám Boží
moc. Bůh je ve mně v plnosti. Nechávám v sobě přebývat mysl
Kristovu. Mám tuto mysl, protože jsem znovuzrozený. On se mě
zmocnil a teď já žiju v něm a chci se zmocnit jeho. Žiju v něm,
chodím v něm a mluvím v něm. Jsem naplněný veškerou plností
Boží, protože Otec, Syn i Duch svatý zůstávají ve mně a přebývají
ve mně. Oni nepřichází a neodchází. Přebývají ve mně a já v nich.
Bůh je se mnou právě teď a přijímá mě za svého. Jsem světlo ve
tmě, světlo tomuto světu. Světlo světa je ve mně a já jsem světlo
světa. Moje světlo září a mým světlem oslavím Boha.

Verše: 1. J 2:12, 1. Pt 2:24, 1. Pt 1:2, Ef 1:3nn, Ž 1:1-3, Fil 4:13,
2. Pt 1:3-4, 1. Pt 1:23, Jk 1:18, Řím 8:32, Lk 15:31, Lk 18:32, Mt
11:27, Kol 1:27, 2. Kor 5:15-18, Sk 1:8, 1. Kor 2:16, Fil 2:5-11,
1. J 3:9, Fil 3:8-16, J 14:23, Sk 17:28, Mi 6:8, Mt 5:13-16, J 14:12-
14, Řím 8:16-17.29, Gal 4:6-7
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14 Obnova mysli
Moje mysl je obnovená. Moje myšlenky jsou čisté. Myslím na věci,
které jsou nahoře, kde Kristus sedí po pravici Otce. Přemýšlím
o všem, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má
dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a nějaká chvála. Tyto věci
jsou dobré, přináší radost Bohu a pokoj mému duchu. Budu známý
jako člověk pokoje. Přináším pokoj. Říkám pravdu v lásce. Moje
srdce je čisté, obmyté čistou vodou. Boží vůli přijímám za svou
vůli. Vybírám si jeho vůli. Není to moje vůle, ale jeho vůle, co chci
dělat a dělám. Bůh ve mně působí chtění i činění. Usiluji se ujis-
tit, že moje vůle v každém ohledu odpovídá jeho vůli, protože jeho
Duch, jeho slovo, jeho moc a jeho mysl mě naplňují a přebývají ve
mně, každý den po celý den. Jsem Boží spolupracovník. Spolupra-
cuji s ním na jeho díle. Není to moje dílo, ale jeho dílo, na kterém
pracuji. Každou myšlenku přivádím do poslušnosti Bohu a nedo-
volím žádné myšlence být v rozporu s Božím slovem a s pravým
poznáním Boha. Strhávám pevnosti špatných doktrín, špatných
učení, nebo čehokoliv jiného, co se vyvyšuje nad poznání Boha.
Bořím je a přivádím do zajetí. Moje myšlenky oslavují Boha, moje
slova oslavují Boha a moje skutky oslavují Boha. Přemýšlím jako
Ježíš a můj život je transformován do jeho podoby.

Verše: Kol 3:1-3, Fil 4:8, Ef 4:23, Řím 8:6-7, 1. Kor 2:6-16, Řím
11:33-12:2, Sk 20:27, Ef 5:17, Fil 2:5-11, Kol 2:2-10, Řím 15:14,
Dn 5:23, Sk 12:23, Sk 11:18

18



15 Duch x tělo
Rozpoznávám každý den, že nežiju už já. Žije ve mně Kristus.
Zemřel jsem hříchu. Zemřel jsem sobě. Zemřel jsem tělu. Zemřel
jsem i věcem tohoto světa. Žiju Bohu. Žiju spravedlnosti. Jsem
mrtvý hříchu. Hřích není můj přítel, je to můj nepřítel. Nehýč-
kám ho, ale odporuji mu, dokonce až do krve. Nenávidím hřích.
Hřích působí smrt. Je to otroctví. Hřích není mým pánem a já
nejsem jeho sluhou. Jsem Boží dítě. Jsem služebník lidí a Ďáb-
lův pán. Jsem svobodný od hříchu. Poznal jsem pravdu a ta mě
osvobodila. Ježíš mě přišel zachránit a vytáhnout z hříchu, abych
mu neotročil. Ten, který je ve mně je větší a pomáhá mi přemá-
hat hřích. Usmrcuji skutky těla. Ovládám svůj jazyk a tak jsem
schopný se ovládat v každém ohledu. Chodím Duchem. Chodím
vírou. Chodím v pravdě a na mé cestě je světlo. Všechna moc byla
dána Ježíši a On mě posílá ve své moci. Protože můj život je ukryt
s Kristem v Bohu, autorita a moc Ježíše Krista je moc a autorita,
ve které chodím. Není to moje autorita, je to jeho autorita, pro-
tože to nejsem já, kdo dále žije, ale Kristus, kdo žije ve mně. Život,
který teď žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který žil a zemřel a dal
sám Sebe za mě.

Verše: Gal 2:19-21, Řím 6:1-7:25, 2. Kor 5:14-15, Gal 6:14, Řím
5:1-21, 1. J 2:15-17, Žid 12:1-3, Př 8:13, J 1:12-13, Mt 20:25-28,
Lk 10:17-20, J 8:31-38, J 1:29-34, Mt 1:21, 1. J 3:8, Kol 3:16-17,
1. J 2:12-14, Mt 4:1-11, Lk 4:1-13, Řím 8:12-13, Jk 3:1-18, 2. Kor
5:7, Gal 5:16-26, Řím 8:12-14, 3. J 1:3, Ž 43:3, J 8:12, J 14:6-7,
Mt 28:18-20, Ef 2:6, Kol 3:1-4, Mt 10:1, Sk 1:8, Fil 1:20-26
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16 Moc jazyka
Mám Ducha víry a mluvím z Ducha víry. Co říkám se i děje.
Moje slova jsou Duch a jsou život. Věřím, že přijímám vše, o co
jsem v modlitbě požádal. Co říkám, se i děje, takže od teď až
na vždycky, neřeknu nic – samotná slova, nebo způsob, jakým je
říkám – co by mohlo kohokoliv jakkoliv zranit, nebo někomu při-
nést rozpaky. Nedívám se na lidi, jak jsou, dívám se na ně, jací
by měli být. Dívám se na ně, jací by mohli být a dívám se na ně
v Kristu Ježíši. V Kristu jsou kompletní a úplní. A tak nikoho
neznám podle těla, podle toho, co vidím, ale podle Ducha, podle
toho, kým jsou v Kristu. Takto se na ně dívám a tak se k ním cho-
vám. Chovám se k nim důstojně, se ctí a úctou a vybírám svá slova
tak, aby to odrážela. Moje slova odráží úctu a čest, bez ohledu na
to, co z druhých vychází. Mluvím jen to, co je ke společnému bu-
dování. O nikom neříkám nic zlého. O každém mluvím laskavě,
jako Bůh promluvil o nás a požehnal nás každým duchovním po-
žehnáním v nebeských oblastech. Žehnám všem lidem. Mluvím
dobře. Mluvím Boží požehnání a zaslíbení do svého života i do ži-
votů druhých. Chovám se k druhým jako bych se choval ke Kristu.
Kristus se s nimi totiž identifikuje.

Verše: 2. Kor 4:13, Mt 17:20, Mt 21:18-22, Mk 11:14.20-25, J 6:63,
Jk 1:19-23, 2. Kor 5:15-18, Řím 13:7, 1. Kor 13:4-7, Ef 4:28. Řím
12:17-21, 1. Pt 3:8-12, Ef 1:3nn, Mt 25:31-46
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17 Vedení Duchem
Jsem soustavně vedený Duchem svatým, protože jsem Syn. Po-
kud zrovna nic nevnímám, chodím podle Božího slova. Boží slovo
je duchovní a osvěcuje moji stezku. Moje cesta je jasná. Bůh řídí
moje kroky. Když dělám plány, očekávám, že mi Duch Svatý řekne
o věcech, které mají přijít a že bude tvořit moje plány. Moje plány
jsou z Boha, protože ho beru na vědomí na všech mých cestách.
Jsem teď spravedlivý krví Ježíše. Jeho mysl, jeho myšlenky a zá-
měry beru za své. Stáváme se jedním. Jsme spolu úplně sjednoceni.
Sjednotili jsme se tak, že jsem podal všechny svoje myšlenky pod
ty jeho a teď konám jeho vůli. Jsem jeho velvyslanec. Reprezentuji
jeho království. Není to o mých názorech a představách, ale o něm.
Duch Svatý mě uvádí do veškeré pravdy a připomíná mi vše, co
Ježíš řekl. Já mám Ducha víry a tak mluvím. Dokážu se ovládat,
a tak jednám podle pravdy Božího slova. Mé učení není mé, ale
toho, který mě poslal. Můj život má směr a má záměr. Vždycky
dávám na první místo Boží misi. Mise je získat svět. Mise je kázat
evangelium slovy, jednáním, správným Božím přístupem – přístu-
pem pokoje, lásky a víry. Sám Otec ve mně dělá své skutky a tak
se mu vydávám každý den.

Verše: Řím 8:1-17, 2. Pt 1:16-21, Př 4:1-19, Př 16:9, J 16:12-15,
Řím 11:33-12:2, Řím 3:21-31, 2. Kor 5:21, 1. Kor 2:6-2:16, 1. Par
28:9, Př 16:1-2, 1. Kor 6:17, Mk 3:31-35, Mt 7:24-29, J 5:30, Žid
10:5-10, Ž 40:6-11, Fil 3:17-21, 1. Pt 2:11, 2. Kor 5:15-20, J 16:13,
J 14:25-27, J 15:26, 2. Kor 4:13, Ž 116:10, Gal 5:16-26, Jk 1:12-15,
1. Sam 10:7, 2. Král 4:13-14, Sk 16:6-10, J 7:16-17, Iz 55:10-13, Jer
1:4-6, Mt 28:18-20, Gal 5:6, 2. Kor 2:14-17, J 5:30-36, Řím 12:1-2
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18 Chození vírou
Chodím vírou. Chodím vírou a ne viděním. Chodím vírou v Boží
slovo a v jeho zaslíbení. O to se opírám. On se nepohne. Bůh vy-
výšil svoje slovo nad své jméno. Rozhoduji se věřit Božímu slovu
více, než tomu, co vidí moje oči, nebo tomu, co mi říkají ostatní
smysly. Rozhoduji se věřit Boží zprávě více, než zprávám od lidí.
Boží slovo má konečnou autoritu v mém životě. Když to říká, tak
tomu věřím. Je to ustanovené. Budu chodit Božím slovem a ne-
nechám se oklamat. Co říkám, je pravda a zůstane to pravdou,
protože to je Boží slovo. Říkám Boží slovo, a proto za tím stojím.
Říkám pravdu Božího slova. Za věci, které jsou vidět, vzdávám
Bohu slávu. A za věci, které ještě nejsou vidět, vzdávám Bohu
slávu. Věci, které potřebují být zjevné na mém životě, povolávám,
aby byli. Povolávám tyto věci, které nejsou, jako by byli, protože
mluvím vírou a díky víře nastanou. Není to moje víra, je to Boží
víra. Mám Boží víru, protože Ježíš je původce a dokonavatel víry.
Ta víra není ze mě, je to ovoce Ducha. Když uplatňuji víru, při-
náším slávu Bohu. Přináším Bohu potěšení a získávám osvědčení,
protože chodím ve víře. Bez víry se Bohu nemůžu zalíbit. Nejsem
člověk, který ustupuje k záhubě, jsem člověk víry k zachování duše.

Verše: 2. Kor 5:7, Gal 5:16-26, Řím 8:12-14, 3. J 1:3, 2. Kor 1:17-
22, 2. Tim 2:12-13, Ž 138:2, Mt 6:9-10, Lk 11:2, Job 31:7, Žid
11:1-40, 2. Kor 4:16-18, Řím 4:17, Mk 11:20-25, Mt 21:18-22, Ez
37:1-14, Žid 12:1-3, Gal 5:22-26, 1. Tes 2:1-4, Žid 11:6, Ž 147:10,
Žid 10:32-39
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19 Vyznání víry
Ježíš je Pán! Ve jméně Ježíš, já věřím v Ježíše Krista. On je můj Pán. On
je můj Mistr. Jemu jsem dal svůj život a svoje srdce. Dávám mu svoji
mysl a obnovuji si svoji mysl Božím slovem. Nenechám se formovat tímto
světem. Nemiluji věci, které jsou ve světě. Miluji Boha a jeho slovo. Jeho
slovo ve mně přebývá, bohatě, ve vší moudrosti. Božím slovem tak odrá-
žím všechna Ďáblova pokušení. Boží království je v mém životě vždy na
prvním místě. Nespokojím se s porážkou. Nikdy se nevzdám. Nenechám
padlého přítele. Jsem Boží Syn. Jsem služebník lidí a jsem pán Ďábla.
Učedníci ukazují cestu. Jdeme první do boje a poslední z boje. Duch
živého Boha, jeho přirozenost, charakter a vlastnosti se projevují skrze
mne v každém způsobu při každé příležitosti. Každou situaci obrátím na
Boží slávu. Kážu evangelium. Vyhlašuji svobodu zajatým. Propouštím
je. Nesoudím, nespekuluji, nehodnotím lidi. Osvobozuji je, a tak je Boží
dobrota přitahuje k pokání. Není to Boží hněv, ale Boží dobrota, co lidi
přivádí k pokání. Oni činí pokání, což znamená, že mění způsob myš-
lení, co se týče hříchu, světa i Boha. Oni mění smýšlení, protože Bůh mi
dal moudrost, kterou nikdo nemůže popřít. Bůh mi dá moudrost, abych
získal každého člověka, ke kterému mluvím.

Verše: Sk 8:34-40, Řím 10:5-13, Mt 10:24-25, Řím 11:33-12:2, 1. J 2:15-
17, Kol 3:16-17, 1. J 2:12-14, Mt 4:1-11, Lk 4:1-13, Mt 6:19-34, Lk 12:22-
34, Mt 13:1-23, 1. Kor 15:57, J 12:23-24, Žid 2:10-18, Mt 20:25-28, Lk
10:17-20, 2. Kor 2:14-17, 2. Kor 6:1-10, Gal 5:22-26, J9:1-7, Mk 2:1-12,
Gn 17:1, 2. Kor 6:18, Zj 1:8, 2. Kor 4:13, Ž 116:10, Lk 4:18-19, Iz 61:1-3,
1. Kor 2:15-16, Jk 4:11-12, J 16:7-11, Řím 2:4, Kol 1:21-23, Dn 2:19.28,
Dn 5:11, J 23-25, J 4:1-42
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20 Zaopatření
Dávám a je mi dáno. Co dávám dál je mi vráceno ještě ve větší míře
a tak můžu dávat ještě více. Nemůžu dát více než Bůh. Můžu dát jen to,
co jsem přijal. Bůh mi už dal všechno, co potřebuji, po čem toužím a co
bych mohl chtít. Bůh už předem zaopatřil naplnění všech mých potřeb.
Nemám nedostatek, moje potřeby jsou naplněné. Hledám nejprve Boží
království a jeho Spravedlnost a vše ostatní mi je přidáno. O cokoliv,
co vidím, že potřebuji, jednoduše žádám a je mi to dáno. Očekávám, že
moje potřeby jsou a budou naplněny skrze Ježíše Krista. Podle jeho slávy
a podle bohatství jeho slávy, On naplňuje mé potřeby. Bůh není skoupý,
on nezadržuje věci. On se ptá, mluví a chce, abychom se ptali. On čeká,
až ho požádám, aby mi mohl požehnat. Já to pak mohu přijmout a dát
dál. Bůh může skrze mě dávat věci tomuto světu – uzdravení, zaopatření,
prosperitu, osvobození a všechny věci v nebi. Mohu se stát prostřední-
kem, skrze kterého tyto věci přichází. Jsme církev a je zodpovědností
církve naplňovat potřeby světa. Naplňujeme každou potřebu, nezávisle
na tom, jaká je. Naše bankovní konto je nebeské bankovní konto. Cokoliv
by svět mohl potřebovat, Bůh poskytuje. Já očekávám a věřím Bohu, že
to přinese skrze mě. Pokládám svoje práva. Pokládám svoji důležitost
a dávám ji lidem. Dívám se na potřeby druhých a ujišťuji se, že jsou
naplněné. Nezohledňuji svoje potřeby, ale zohledňuji potřeby druhých.
Starám se o životy mnohých a tak Bůh má prostor zaopatřovat můj život
a moje potřeby.

Verše: Mt 6:1-4, Gal 6:6-7, Fil 4:15-20, Mt 6:25-34, Lk 12:22-34, Fil
4:6-7, Gn 22:9-14, Ž 37:21, Ž 37:25, Lk 4:18-19, J 6:1-14, Mk 6:30-44,
Mk 8:1-10, 2. Kor 8:1-15, Sk 2:43-47, Sk 4:32-37, Sk 9:36-43, Sk 10:1-8,
2. Kor 9:5-15, 1. Kor 16:1-4, 1. Tim 5:17-18, 2. Tim 2:6, 1. Kor 9:3-18,
Ef 3:8-13, Jk 1:26-27
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21 Uzdravení a Boží ochrana
Boží slovo je zdravím celému mému tělu. Uzdravuje celé moje tělo
i mysl. Byl jsem uzdravený jeho ranami, a tak i jsem uzdravený
jeho ranami. Chodím v Božím zdraví a přináším Boží uzdravení.
Skrze Božího Ducha, jsem uzdravený, jsem osvobozený a jsem svo-
bodný. Moje hlava, zuby, ruce, záda, všechny orgány, břicho i nohy
byly a jsou uzdravené. Duch Boží prostupuje a oživuje celé mé
tělo. Jsem úplně uzdravený Ježíšem Kristem. On nikomu nestraní.
Jsem úplný v Kristu, který žije ve mně. Mám to, o co žádám.
Mám, co má Ježíš Kristus. Mám to v duchu a mám to ve fyzickém
světě. Jsem požehnaný a uzdravený. Co říkám je pravda a zůstane
to pravdou. Jsem uzdravený a uzdravuji druhé. Jsem svobodný
a osvobozený a osvobozuji druhé. Mám štít víry a šípy nepřítele
se mě nemůžou dotknout. Skrze víru v Krista Ježíše uhasím kaž-
dou ohnivou střelu toho zlého. Bůh řekl, že mi nic neublíží. Věřím
Mu. Neutrpím žádnou škodu. Jsem ochraňován. Jsem obklopen
Duchem Svatým. Boží andělé mě ochraňují, obklopují a chrání
mě od mého nepřítele. Boží ochrana je preventivní. Boží andělé
mě střeží, abych nezavadil nohou o kámen. Ani kost mi nebude
zlomena. Ďábel nemůže úspěšně vyrobit zbraň proti mně. Žádná
zbraň vyrobená proti mně neuspěje. Každý jazyk, který povstane
proti mně na soudu, usvědčím z viny, protože jsem Boží dítě.

Verše: Př 4:20-23, Ex 15:26, Iz 53:3-5, Mt 8:14-17, 1. Pt 2:24,
J 8:31-35, Řím 6:6-7, Řím 8:11, Sk 3:16, 1. J 5:13-15, Lk 20:21,
Sk 10:34, Řím 2:11, Gal 2:6, Ef 6:9, Kol 3:25, 1. Tim 5:21, Gal
2:20, 1. J 5:5, Mt 10:8, Sk 3:6-7, Ef 6:16, 2. Tim 4:18, Ž 34:18-21,
Dn 6:23, Sk 18:10, Sk 17:28, Ž 91:1-16, Iz 54:17
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22 Vyslyšené modlitby a přímluva
Bůh mě slyší. Zůstávám v Božím slově a mám, o cokoliv požádám.
Modlím se a Bůh je oslaven skrze to, že přijímám. Díky tomu, že
přijímám, moje radost je úplná, protože vím, že mě Bůh slyší.
Když vím, že mě slyší, potom mám, o co jsem žádal. Mám vše,
o co jsem žádal ve jméně Ježíš. Všechno, o co jsem žádal, přijímám
a pokud to přijímám, tak to i mám. Mám to v duchu a mám to
i ve fyzickém světě. Moje modlitby jsou vyslyšeny, protože Ježíš
zaplatil cenu. Znám Boží vůli. Boží vůle je nebe. Modlím se, ať je
Boží vůle jako je v nebi, tak i na zemi. Co říkám, se i děje, takže
od teď až na vždycky, neřeknu nic, co nechci, aby se stalo. Moje
slova mají moc a já mluvím v autoritě. Nežebrám, ale přikazuji,
co se má dít. Narodil jsem se, abych spravoval zemi. Nenechám
se odradit, nenechám se zastavit. Jsem člověk přesvědčení. Tluču,
dokud mi není otevřeno, protože každý, kdo prosí, ten dostává
a kdo hledá, nalézá. To je projev mé víry. Přimlouvám se za svoji
rodinu, školu i práci. Mluvím dobré věci do životů všech lidí okolo.
Co říkám se i děje a lidé v mém okolí se obracejí k Pánu a já z nich
činím učedníky.

Verše: Dn 9:23, Dn 10:12, J 15:7, J 14:13, J 16:23-26, 1. J 3:21-
22, 1. J 5:13-15, Žid 4:16, Mt 17:20, Mt 21:18-22, Mk 11:14.20-25,
Sk 20:27, Řím 12:2, Ef 5:17, Lk 18:1-7, Mt 6:5-15, Lk 11:1-13, Mt
14:21-28, Mk 8:24-30, 1. Pt 3:9
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23 Chození v moci a Duchovní dary
Každý den rozněcuji Ducha svatého. Nechávám se jím naplňovat. Duch
Svatý mě naplňuje, úplně, až přetéká. Jsem pokřtěný Duchem Svatým,
ponořeným do něj, ovlivňovaný a vedený jím. Ve jménu Ježíš mě Duch
Svatý uvádí a doprovází do veškeré pravdy. V této pravdě pak chodím
a pevně držím stezku života. Bůh koná ve mně a skrze mě přináší život,
požehnání, zdraví, zázraky, slova moudrosti a slova poznání. Rozlišuji
duchy. Mluvím v jiných jazycích. Bůh pozvedá a rozšiřuje moje nové
jazyky a já vykládám jazyky. Vykládám jazyky sobě i druhým a rostu
v tom. Prorokuji. Usiluji o proroctví. Budu chodit v darech Ducha, pro-
tože budu chodit v plnosti Ducha a v plnosti Syna. Vyháním démony
a uzdravuji nemocné. Chodím v moci Ježíše Krista. Chodím v moci, kte-
rou mu dal Bůh. Je to veškerá moc na nebi a na zemi. Je to jeho moc, ve
které chodím. Autorita, ve které chodím, je autorita Ježíše. Není to moje
autorita. Není založená na mých skutcích. Není založena na mém jméně
a charakteru. Je založena na charakteru a jméně Ježíše Krista, kterého
nyní zastupuji. On odešel k Otci, a poslal svého Ducha, který nyní žije ve
mně. V něm chodím, pohybuju se a jsem. Chodím v moci. Chodím v au-
toritě. Chodím ve schopnostech, které má Bůh sám a které mi dal. Jemu
se zalíbilo dát mi království. A tak ho rozdávám dál. Jsem absolutní Pán
nad všemi démonickými a zlými silami, bytostmi, vrchnostmi, mocemi
a nemocemi a nad veškerou duchovní špatností v nebeských oblastech.

Verše: 2. Tim 1:7, Ef 5:18-20, Sk 2:1-4, Sk 8:17-18, Sk 9:17 Sk 10:44-48,
Sk 19:1-7, Řím 8:12-19, Gal 4:6-7, Gal 5:16-26, J 16:13-15, 3. J 3:14,
J 14:6, J 14:12-14, 1. Pt 3:8-12, Řím 12:16-21, 1. Kor 12:1-11, 1. Kor
14:1-5, 1. Kor 14:12-16, J 3:34, Gal 4:19, Ef 4:7-16, Mk 16:12-20, Mt
28:18-20, Lk 24:29, Sk 1:8, J 16:23-27, Kol 3:17, Sk 17:28, 2. Kor 5:7,
2. Pt 1:4, Řím 8:16-17, Gal 4:6-7, Lk 22:29, Fil 4:19, Ef 1:7, Ef 6:10-20,
Lk 9:1-2, Mt 10:1, Mt 10:7-8, Řím 5:12-14, 1. Kor 15:54-58
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24 Kázání slova
Kážu evangelium, uzdravuji nemocné, křísím mrtvé. Ohlašuji, že přišlo
Boží království. Chovám se jako posel, který ohlašuje, co se za chvíli bude
manifestovat. Duch svatý je věrný, pracuje se mnou a doprovází Boží
slovo znameními. Směle kážu Boží slovo v nákupních centrech, v obcho-
dech, v kolonách, v metru, v tramvaji, v bance i v práci. Kdekoliv jsem,
kážu Boží slovo. Získávám a činím učedníky. Věnuji se jim. Jsem smělý
a odvážný, mluvím nahlas a nenechám se umlčet. Mluvím bez omezení,
mluvím veřejně a odrážím Boží království v každém způsobu ve jméně
Ježíš. Amen! Nechávám Boží slova volně plynout. Nechávám je volně
plynout z mých úst. Nechávám je volně plynout v mé mysli. Přemýš-
lím Boží myšlenky. Myšlenky o dobru se všemi lidmi. Moje myšlenky
a slova přináší život a pokoj. Dávám si čas na pomoc lidem. Scházím ze
své původní cesty, abych pomáhal lidem. Dávám sebe Bohu a lidstvu.
Dělám, co je správné. Mám celou Boží zbroj. A tak mám i meč Ducha,
kterým je slovo Boží. Bůh mi dal svého Ducha bez odměřování, a tak
mluvím Boží výroky, kdekoliv jsem. Starám se o životy druhých a Bůh
se stará o ten můj. Budu známý jako člověk lásky, ale také budu známý
jako člověk pravdy a člověk moci. Jsem strážce Božího slova. Boží moc
je mi k dispozici a používám ji, kdykoliv uznám za vhodné. Používám ji
podle Boží vůle tak, aby věci na zemi byli hotové tak, jak jsou v nebi.

Verše: Mt 10:7-8, Mt 4:17, 2. Tim 2:13, Mk 16:15-20, Sk 4:13, Sk 8:4,
Mt 28:18-20, Lk 5:1-11, Mk 1:16-20, Řím 8:19, J 16:23-27, Gn 17:1, Kol
3:16, J3:34, Kol 3:1-4, Fil 4:4-9, Řím 8:6, Jr29:11-14, Řím 15:2, Ef 4:29-
30, 1. Kor 12:7, 1. Kor 14:1-5, 1. Kor 14:12, 1. Kor 14:26, 1. Kor 10:23,
J 6:63, Lk 10:25-37, Fil 2:1-13, Jk 4:17, Řím 14:22-23, Ef 6:10-20, Žid
4:12, J3:34, 2. Tim 4:2-5, Fil 4:19, J 15:12, Fil 2:16, 2.Tes 2:10, 2. Tim
1:7, Lk 1:2, Sk 1:8, Lk 24:49, Mt 6:10, Lk 11:2
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25 Konatel slova
Jsem úplný v Kristu, který žije ve mně. On je Hlavou. Já jsem
jeho tělem. On mi dává myšlenky, mluvím jeho slova. Jdu, kam
chce, abych šel. Jsem jeho nohy, jsem jeho ruce, jeho ústa i jeho
oči. On chodí ve mně, mluví ve mně, mluví skrze mě a pomáhá
mi mluvit k druhým. On dodává veškerou moc a já dodávám akci.
Jsem konatel Božího slova. Nejsem jen posluchač, ale i konatel.
Dělám, co Boží slovo říká, a jsem požehnaný ve všem, co dělám.
Mám svobodu konat Boží slovo. Můžu ho konat kdykoliv, kdekoliv
a také ho budu konat. Kdekoliv jsem, kážu Boží slovo. Jsem smělý
a odvážný, mluvím nahlas a nenechám se umlčet. Mluvím bez ome-
zení, mluvím veřejně a odrážím Boží království v každém způsobu
ve jméně Ježíš. Amen! Zastupuji Ježíše. Reprezentuji Boží králov-
ství. Jsem Boží velvyslanec. Uzdravuji lidi, osvobozuji lidi a jsem
štědrý. Modlím se, jako by bylo vše na Bohu a konám, jako bylo
vše na mně. Pracuji, jako by spasení bylo ze skutků a spoléhám na
Pána, jako bych nevykonal žádné skutky. Budu soustavně a kon-
stantně vedený Duchem Svatým, protože jsem Syn. Jsem konatel
Božího slova, a tak můj život stojí na skále. Jsem konatel Božího
slova a tak zůstávám na věčnost.

Verše: Ef 4:16, Kol 2:17-18, Ef 5:15-33, J 14:26, Sk 11:16, J 5:19,
J 7:16, Mt 10:19, Ef 6:19, Mt 28:18-20, Mk 16:14-20, Jk 1:22-25,
Ž 1:1-3, 2. Tim 4:2, Fil 3:20, 1. Pt 1:17-21, Mt 10:8, Mk 6:13, Lk
9:6, Lk 5:16, 2. Kor 9:6-8, Řím 4:1-7. Řím 8:12-14, Gal 4:1-7, Gal
5:16-26, Ef 2:5-10, Mt 7:24-27, Lk 6:46-49, 1. J 2:17
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