
„Staň se vám podle vaší víry!“ 
 

kázání:  KS Praha – region Střed, 8. 1. 2023  –  Petr Kácha 

 

MOJE DEKLARACE PRO ROK 2023 
 
1. V roce 2023 bude Bůh stejný, jako je dnes a jako vždy byl! 

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky. (Židům 13,8) 

Neboť já Hospodin jsem se nezměnil. (Malachiáš 3,6) 
 
2. V roce 2023 je Bůh dobrý; jeho milosrdenství je věčné; a jeho věrnost 
přetrvává od pokolení do pokolení! 

Protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné a jeho věrnost od pokolení 
do pokolení. (Žalm 100,5) 
 
3. V roce 2023 budu mít plný přístup k Bohu! 

Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli 
milost ku pomoci v pravý čas. (Židům 4,16) 
 
4. V roce 2023 je Boží Slovo světlem pro mé nohy a pro můj život! 

Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem mé stezce. (Žalm 119,105) 
 
5. V roce 2023, když se budu za něco modlit podle jeho vůle, vyslyší mě! 

A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali 
podle jeho vůle, slyší nás. (1. Janova 5,14) 
 
6. V roce 2023 Bůh nedopustí, aby mně potkala zkouška nad mé síly. 

Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i 
východisko, abyste ji mohli snést. (1. Korintským 10,13) 
 
7. V roce 2023 se nemusím bát nikoho a ničeho kromě Boha! 

Ten, kdo je ve vás, je větší než ten, kdo je ve světě. (1. Janova 4,4) 

„PÁN je můj pomocník; nebudu se bát; co mi udělá člověk?" (Židům 13,6) 

I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé 
žezlo a tvá hůl mě potěšují.  (Žalm 23,4) 
 
 



 
8. V roce 2023 mohu požádat o více moudrosti a bude mi dána! 

Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem 
štědře a nevyčítá, a bude mu dána. (Jakub 1,5) 
 
9. V roce 2023 je tu pro mě Přímluvce, kterého mi dal Otec! 

A já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky.  
(Jan 14,16 (ČEP) 
 
10. Moje rozhodnutí pro rok 2023: 

V roce 2023 se neotřesu a budu pevně stát! 

Viděl jsem Pána stále před sebou, neboť je po mé pravici, abych nezakolísal.  
(Skutky 2,25)  
 
AMEN 


