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UEBERT & BEBE ANGEL
Díky mnohaleté službě na plný úvazek, Uebert a BeBe Angel jsou 
průkopnickými a vedoucími hlasy ve vyhlašování Dobré zprávy o 
Boží milosti (Evangelia) a prorockými hlasy po celém světě.

A k tomu jsou nejprodávanějšími autory Dobré zprávy, Intimity, 
Modlitebních bank, Nadpřirozené moci věřícího atd. Uebert a 
Bebe Angel jsou také mezinárodně vyhledávanými přednášejícími 
na konferencích a jako světoví vedoucí jsou vysoce ceněni pro 
svou vizi, inovaci a smělost. Jako zakladatelé církve Good News 
Church (Spirit Ambassy) a v úřadu proroka zasáhli miliony životů po 
celém světě, a to skrze svou vášeň získávat duše prostřednictvím 
zjevení Dobré zprávy o Boží milosti (Evangelia).
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1. červenec Ospravedlněn vírou

Římanům 5:1
A naděje neklame, neboť Boží láska 
je vylita do našich srdcí skrze Ducha 
svatého, který nám byl dán.

Když byl Pán Ježíš ukřižován, zemřel za 
všechny. Za tvé hříchy bylo zaplace-
no v Kristu. Zaplatil nejvyšší trest smrti 
(duchovní smrt), takže Bůh nepožadu-
je, abys už platil za své hříchy. Když věříš 
v Ježíše, jsi znovu stvořen ve svém du-
chu.
Nyní máš samotný život a Boží povahu. 
Ty jsi nové stvoření, nový druh v Kristu 
bez minulosti. Když tě Bůh vidí, vidí vše, 
co Kristus udělal tvým jménem. Poža-
davky spravedlnosti jsou splněny.
V Kristu nejsi omluven bez trestu; jsi 
ospravedlněn. To znamená, že jsi 
prohlášen nevinným, zproštěn všech 
provinění. Bez ohledu na to, kde jsi byl 
nebo co jsi udělal, jako Boží dítě dnes 

můžeš získat milosrdenství. Můžeš přijít směle k Otci, protože teď jsi s Bo-
hem smířen, haleluja!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem nové stvoření v Kristu. Už nežiji pod odsouzením. Jsem ospravedl-
něn vírou ve jméně Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
 Židům 4:16
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Marek 7:13
„Tak rušíte Boží slovo svou tradicí, kter-
ou pěstujete. A takových podobných 
věcí činíte mnoho.“

Ježíš pokáral Židy za to, že vlivem jejich 
tradic Boží slovo nemá žádný efekt. 
„Tradice” zde odkazuje na tvůj způsob 
života, tvou osobní kulturu a věci, které 
si myslíš.

Pokud jsou tyto věci v rozporu s Božím 
slovem, nebude mít Boží slovo žádný 
efekt ve tvém životě. Tvá víra se stane 
neplatnou.  Jsi zrozen z Božího slova a 
tvůj nový život má svůj původ ve Slově.

Když se odvrátíš od toho, co říká Boží 
slovo v jakékoli oblasti tvého života, 
budeš trpět v této konkrétní oblasti. Ste-
jně jako ryba, když ji vytáhneš z vody, 
zemře, protože jsi ji odstranil z jejího 

životního zdroje. Dnes bez ohledu na to, co přijde, drž se Slova a vrátíš 
se se svědectvím!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Boží slovo je světlo a lampa pro mé nohy. Jsem nastaven na kurz, který 
musím následovat. Úspěch je můj ve jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Skutky 20:32

2. červenec Drž se slova!
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3. červenec Spravedlivý bude žít vírou

Římanům 1:17
Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedl-
nost, která je přijímána vírou a vede k 
víře; stojí přece psáno: ,Spravedlivý z 
víry bude živ.‘

Poselství víry učí, že když cítíš příznaky ve 
svém těle, pokáráš je ve jménu Ježíše. 
Přikazuješ satanovi, aby se dostal ven!
Přesto se tolik Božích dětí stalo 
zotročených vůči svým pocitům. Při 
sebemenším píchnutí nebo bolesti 
běží pro léky proti bolesti. Co se stalo s 
božským životem v tobě?

Narodil ses z Boha a Jeho život v tobě 
způsobuje, že jsi nedobytný pro nemoc, 
naprosto neporazitelný. Haleluja! Víra 
vždy funguje. Použij to, abys vybudoval 
svůj život a vytvořil slavnou skutečnost, 
kterou chceš zažít v životě.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Má víra je aktivní a vždy převažující! Okolnosti jsou v souladu s mými 
vyznáními, které jsou naplněné vírou. Já vládnu a ovládnu svůj svět 
vírou ve jménu Ježíše. Amen.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Přísloví 24:10; 1 Jan 5:4-5
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4. červenec Projev svou víru

Jakub 2:26
Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je 
mrtvá i víra bez skutků.

Tvá víra a přesvědčení musí být do-
provázeno odpovídajícím jednáním. 
Nestačí jen věřit. Bible nám říká, že i dé-
moni věří do té míry, že se chvějí, ale 
víra bez akce je mrtvá.

Proto když čteš evangelium, kdyko-
li Pán Ježíš uzdravil nemocné, vždy 
požadoval, aby dělali to, co nemohli 
dělat dříve. Řekl ochrnutému u bazénu 
Bethesdy, aby vstal a chodil.

Vzal jíl, plivl na něj a tvořil oční bulvy. 
Pak řekl slepému, ať jde a umyje se. 
On se vrátil a viděl. Haleluja! Víra nikdy 
nezklame, ale potřebuje odpovídající 
akci, abys tuto víru uvolnil! Kráčej dnes 
s vírou a vyhraj každou bitvu!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Žiju a chodím vírou. Jsem víc než dobyvatel a má víra pracuje nejen 
svými slovy, ale i svými činy v Ježíšově jménu.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Jakub 2; Židům 11:1-6
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5. Červenec Věčný život

1 Timoteovi 4:15
Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok 
byl všem patrný.

Je úžasné být uzdraven z jakékoliv 
nemoci nebo choroby, ale co takhle 
nikdy nebýt nemocný? Když se znovu 
narodíš, máš věčný život a věčný život 
nevyžaduje uzdravení. 

Proto nezáleží na tom, co napadá 
tvé tělo. Pokud bys rozvířil Boží život ve 
svém duchu, celé tvé tělo bude ožive-
no, haleluja! Kristus v tobě – Duch Svatý 
v tobě – vytváří život!

Řecké slovo přeložené jako „medi-
tovat” v našem písmu pro dnešek je, 
melete. Znamená také „procvičovat”. 
Výsledkem je, že tvůj pokrok a úspěch 
bude nepopiratelný a nevyhnutel-
ný. Dnes, pokud cítíš nějaké příznaky 

nemoci ve svém těle, je to přelud. Popři je Slovem: „Odmítám se vzdát!“

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Věčný život je ve mně, každý aspekt mého bytí je naplněn životem 
Božím. Nezemřu, ale budu žít, haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům 8:11
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6. červenec Prohlašuj život

Marek 11:23
Amen, pravím vám, že kdo řekne této 
hoře: „Zdvihni se a vrhni se do moře“ – 
a nebude pochybovat, ale bude věřit, 
že se stane, co říká, bude to mít.

Pán Ježíš projevil úplné ovládnutí život-
ních okolností během své služby zde na 
zemi, včetně přírodních sil. Díky tomu 
jsme si uvědomili, že můžeme ke všemu 
mluvit, ovlivňovat cokoliv a činit změny 
našimi slovy.

Nezáleží na tom, v jaké situaci nebo 
okolnostech se ocitneš, můžeš provést 
změny pomocí svých slov! Tvá slova 
mají schopnost spálit vše, co je ve tvém 
životě a na tvé cestě v rozporu s dokon-
alou Boží vůlí. Tvá slova vládnou tvému 
životu. 

Nikdy na to nezapomeň. Je tvou zod-
povědností udržet se dnes v životě vítězem tak, že budeš promlouvat 
tvořivá slova víry.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Boží slovo je naplněno v mých financích. Jsem požehnán, abych byl 
požehnáním pro mnohé. Jsem mimořádný a dělám mimořádné věci 
pro Boha ve jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Přísloví 18:20
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7. červenec Odpuštění

Židům 8:12
„Slituji se nad jejich nepravostmi a na 
jejich hříchy už nevzpomenu.“

Bez ohledu na to, co se stalo nebo co 
jsi udělal, Bůh chce, abys věděl, že díky 
dokončenému dílu jeho Syna, bude mi-
losrdný ke tvé nespravedlivosti, hříchům 
a bezprávím, které si již nebude pama-
tovat.

Proto by sis neměl být vědom svých 
hříchů. Ve skutečnosti, když si jsi vědom 
hříchu, ďábel přináší odsouzení. A čím 
více odsouzení přijmeš, tím více budeš 
nemilosrdný vůči sobě a dokonce i vůči 
ostatním.

Čím více počítáš s tím, že máš otco-
vo odpuštění a že nejsi odsouzen díky 
dokončenému dílu Ježíše, tím více hří-

chu a jeho následků – nemoci, nenávisti, nedostatku a tak dále – nad 
tebou ztratí kontrolu. Budeš kráčet ve větší míře Boží milosti a požehnání!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem nové stvoření v Kristu a jsem smířený s Bohem. Láska k Bohu se 
přelévá z mého srdce a já kráčím v plnosti Jeho požehnání ve jménu 
Ježíše.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům 8:1
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8. červenec Život, jaký Bůh pro nás má

Jan 10:10
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel 
a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a 
měli ho v hojnosti.

Mnoho křesťanů ani nechápe důvod, 
proč Pán Ježíš přišel, aby zemřel pro 
celý svět. Jeho ukřižování a vzkříšení 
byly prostředkem k cíli. Naše písmo pro 
dnešek mluví o účelu Jeho příchodu.

Říká, přišel jsem, abys měl život. Ach, 
haleluja! Nyní, když zde říká „život v 
hojnosti”, neříká, že jsi měl určitou míru 
života a pak přišel, aby ji zvýšil, ne! To je 
přesně to místo, kde mnozí chybují. On 
mluví o Božím životě. Přišel, abys mohl 
mít povahu a život Boží v sobě!

Když byl apoštol Pavel uštknut jedo-
vatým hadem, setřásl ho z ruky, aniž by 
dvakrát přemýšlel, a to díky životu, jaký 
pro tebe Bůh má. Měl takový život, kdy 

ho žádný jed nemohl zabít, žádný virus nemohl vyhrát! Ve chvíli, kdy se 
znovu narodíš, obdržel jsi tento život. Začni chodit ve světle toho, kdo jsi.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Mám v sobě Boží život. Všechny věci pracují společně pro mé dobro. 
Nikdy nemohu být poražen ve jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Jan 14:6; Jan 5:26
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9. červenec Meč ducha

Efezským 6:17
Přijměte také „přilbu spasení“ a „meč 
Ducha, jímž je slovo Boží“.

Zbraně našeho útoku nejsou z tohoto 
světa. Když Bible mluví o Božím brnění, 
všimni si, že všechny zmíněné věci, od 
štítu víry až po pancíř spravedlnosti, jsou 
všechny obranné.

Ale máme jednu útočnou zbraň, meč 
Ducha, což je Boží slovo. Bratři a sestry, 
můžeme použít Boží slovo a podmanit 
si vždy jakoukoli situaci. Ale dříve, než 
se nadchneš, všimni si, že řecké slovo 
přeložené jako „slovo“ v našem písmu 
pro dnešek je rhema.

Slovo rhema je výraz, který je dán 
konkrétní osobě, pro přesnou situaci, 
v určitém čase. Když v životě čelíš výz-
vě, odejdi do svého pokoje a začni se 

modlit v jazycích. Biblický verš, který zapadne do tvého ducha, zatímco 
se modlíš, je rhema - pro tuto situaci. Vezmi si ten meč Ducha a vyhlašuj 
své uzdravení, svou prosperitu ve jménu Ježíše!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Pán je síla mého života. Nebudu se bát, co mi člověk může udělat. Pře-
konám to ve jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům 4:16
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10. červenec Čest od Boha

Jan 5:44
Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete 
sebe navzájem, ale slávu od samého 
Boha nehledáte!

Mnoho lidí prochází životem a snaží se 
být vším pro všechny. Protože si stano-
vili nemožný úkol, jsou vždy nešťastní. 
Nemůžeš potěšit každého.

Tvou nejvyšší prioritou by mělo být 
vždy to, co je správné v očích Pána. 
A to je jediný způsob, jak poznáš, zda 
jsi na správné cestě. Hledej čest, která 
přichází od Boha. To znamená, že 
budeš vždy dělat to, co je čestné, ať tě 
natáčí kamery, nebo ne.

Apoštol Pavel ve svém dopise 
Galatským říká, že kdybych se snažil 
potěšit lidi, nebyl bych služebníkem 
Božím. Neříká, že bys měl být vůči ostat-

ním bezohledný. Říká, že pokud chceš být efektivní, musíš mít správné 
priority. Hledej čest, která přichází od Boha.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Z Boží milosti se přesouvám z jedné úrovně na druhou. Bůh mě vede 
svými cestami prosperity a já Ho ctím vším, co mám ve jménu Ježíše.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Galatským 1:10
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11. července Víra naše vítězství

Římanům 4:20
Nepochyboval nevěřícně o Božím 
zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak 
vzdal slávu Bohu.

Abraham se odmítl poddat přirozeným 
okolnostem, které byly v rozporu s tím, 
co mu Bůh řekl. Bible říká, že nepochy-
boval o zaslíbení.

Víra je naše vítězství; nemůže nikdy sel-
hat. To je důvod, proč se nesmíš nikdy 
vzdát. Nenech se tedy ovlivnit ekono-
mikou své země ani tím, co říká lékař. 
Drž se toho, co Bůh řekl, protože vše os-
tatní jinak podléhá změnám.

Vírou jsi obdržel věčný život a Ducha 
Svatého, aby v tobě žil. Skrze víru byla 
Boží spravedlnost předána tvému du-
chu. Proto pokračuj ve víře, usaď se a 
buď pevný, odmítni se vzdát naděje 

evangelia, které jsi slyšel.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Strach, nemoc, chudoba a smrt ve mně nemají místo, neboť žiji vírou 
v Boží slovo, což je můj klíč k celkovému úspěchu, úplnému vítězství, 
prosperitě a božskému zdraví. 
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Koloským 1:23



15

12. července Duch odvahy

Efezským 3:12
V něm a skrze víru v něj máme možnost 
přistupovat k Bohu směle a s důvěrou.

Bůh tě nenechává čekat na zázrak. 
Nezačne přemýšlet o tom, zda tě 
uzdraví, až řekneš amen.  Ve skutečno-
sti tento druh myšlení způsobuje to, že 
se křesťané modlí nebiblické modlitby 
a prosí Boha o zázraky, za které On již 
zaplatil.

Proto se může stát, že někdo přijde na 
shromáždění poprvé a získá zázrak, na 
který ty jsi čekal poslední tři roky. Přes-
to Bůh neupřednostňuje jedince. Bratři 
a sestry, existuje určitá smělost, která 
přichází v poznání jistoty toho, co vám 
patří v Kristu. A to v takové míře, že k 
vám nadpřirozeno pak přijde snadno.

Bůh nám dal stejnou odvahu v Kristu a 
ty bys nikdy neměl žebrat o věci, které potřebuješ. Písmo říká, že máš 
přijít odvážně k trůnu milosti, abys mohl získat milost v čase potřeby.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Mám Ducha smělosti, strach ve mně nemá místo. Moje ústa jsou dnes 
naplněna slovy víry. Jeho milost je pro mě dostačující!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Židům 4:16
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Růst skrze Slovo

1.Petr 2:1
Odhoďte proto všechnu zlobu, každou 
lest, pokrytectví, závist i všechno pom-
louvání.

Když se znovu narodíš – nebo spíše 
narodíš se z nebes, když přijmeš Pána 
Ježíše Krista, Bible říká, že ses narodil z 
neporušeného semene Božího slova.

Takže pokud se narodíš a jsi výsledkem 
Slova, znamená to, že tvůj zdroj života 
je to stejné Slovo. Tvůj obnovený duch 
potřebuje, aby to Slovo rostlo a dozrálo 
v Božích věcech. 

Jsi zodpovědný za svůj vlastní rozvoj. 
Proto nás apoštol Petr vyučuje, aby-
chom toužili po čistém, neředěném 
mléku, abychom mohli růst.

Pokud jsi měl tupý nůž nebo sekeru, tak 
to, co stačilo na pouhé jedno seknutí, 
jsi možná musel sekat desetkrát. Ale 

čím více rosteš, tím plodnější a efektivnější se stáváš. Když se budeš držet 
Slova, nic nebude nemožné. Vrátíš se se svědectvím!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Život a přirozenost Boha pracují uvnitř mě, neboť jsem potomek Slova. 
Když povolávám věci, aby se pohnuly dopředu, děje se tak ve jménu 
Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Skutky 20:32

13. července
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14. července Naše vítězství v Kristu 

Koloským 2:15
V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veře-
jně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!

Ježíš porazil knížectví a mocnosti! Úplně 
je odzbrojil, pokud jde o jejich scho-
pnost ovládat nás. Udělal veřejnou 
podívanou z ďábla a jeho démonů.

Nemohou tě už utlačovat nemocemi. 
Jejich síly se staly ničím! Jsou to síly sesa-
zené z trůnu! Proto se nesnažíme je pře-
konat, jen jednoduše vírou přijímáme 
to, co už Ježíš vykonal. Co vykonal, 
vykonal pro tebe! Kristovo vítězství je 
tvé vítězství. Ve tvé rodině už Kristus 
zvítězil. Nárokuj si toto vítězství nad sa-
tanem ve svých financích, ve svém 
manželství i ve svém zdraví.

Nezáleží na tom, před jakými výzvami 
dnes stojíš. Dobrou zprávou je, že Kristus 

již zvítězil. Nepřítel byl poražen, takže můžeš přijmout pro sebe toto vítěz-
ství. Začni uplatňovat svou autoritu v Kristu a užívej si dnes plnosti Božího 
požehnání.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Už nepodléhám ďáblovi a jeho stoupencům. Skryl jsem se v Kristu a pře-
konal je, neboť větší je ten, který je ve mně, než ten, který je ve světě.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Židům 4:16
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15. července Zmocněn Slovem

Římanům 10:8
Co tedy říká? „Slovo je ti velmi blízko; je 
ve tvých ústech a ve tvém srdci“ (totiž to 
slovo víry, které kážeme).

Vidíš, aby Slovo Boží pro tebe pracova-
lo, musí být současně ve tvých ústech i 
ve tvém srdci. Můžeš věřit něčemu ve 
svém srdci, ale pokud to nikdy nevy-
jádříš ani neřekneš, nepřijde to.

Proto Písmo říká, že víra ve tvém srdci a 
vyznání (prohlášení, vyhlášení) tě dove-
de ke spáse. Protože máme ducha víry, 
měli bychom mluvit o věcech, kterým 
věříme. Nikdy nemluv o selhání. Nevím 
jak ty, ale já nevěřím v selhání. Nevěřím 
v porážku, takže nemluvím o porážce. 
Věřím v dobrou zprávu o našem vítězst-
ví v Kristu, haleluja!

Začni dnes mluvit o tom, co Bůh zaslíbil 
pro tvé zdraví. Prohlašuj Jeho vůli nad tvým manželstvím a financemi. 
Vítězství ti patří v Kristu a dnes si ho můžeš přivlastnit. Jen otevři svá ústa 
a promluv.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Můj Bůh podle svého bohatství slavně naplní i každou mou potřebu v 
Kristu Ježíši. Chodím v božském zdraví, neboť jsem byl uzdraven jeho 
ranami, haleluja!

 
K DALŠÍMU STUDIU:
2. Korintským 4:13
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16. července Buď silný v Pánu

Filipským 4:13
Všechno mohu v Kristu, který mě posi-
luje.

Nauč se neustále říkat toto prohlášení o 
sobě, že jsi zevnitř posílen a povzbuzen 
zázračně pracující schopností. To 
znamená, že tvé schopnosti jsou neo-
mezené a nic pro tebe není nemožné 
uskutečnit.

Buď odvážný říct to, co Pavel: „Všech-
no mohu v Kristu, který mě posilu-
je“ (Filipským 4:13). Můžeš se zeptat: 
„Co když se uvnitř sebe cítím slabý?“ 
To je další důvod, abys zachovával 
své vyznání. Po tomto vyhlášení ale 
nečekej na vnější znamení. Jednoduše 
to přijmi a začni fungovat s vědomím 
toho, že jsi byl posílen. Tímto způsobem 
uplatňuj Boží ustanovení v evangeliu ve 
svůj prospěch.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Bůh mi udělil podle bohatství Jeho slávy být posílen mocí Jeho slávy 
v mém vnitřním člověku. Dokážu dělat všechno skrze Krista, který mě 
posiluje!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
2. Korintským 3:5
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17. července Věrný Bůh

Židům 13:5
Nikdy tě neopustím a nikdy se tě 
nezřeknu. 

V Kristu máme tak úžasný slib. Můžeme 
mít jistotu, že On je vždy přítomná po-
moc v čase potřeby. Banka tě může 
potopit, lékař může selhat, ale Ježíš tě 
nikdy neopustí ani se tě nezřekne.

Vidíš, Pánova láska k tobě je bezpod-
mínečná. To znamená, že tě miluje 
dnes stejně jako včera, když jsi byl u 
oltáře mu odevzdat svůj život. Neexistu-
je nic, co bys mohl udělat pro uhašení 
Jeho lásky k tobě. Proto mohl David 
směle prohlásit: „Pán je můj pastýř, 
nebudu mít nedostatek.“

Nezáleží na tom, před jakou situací 
dnes stojíš. Bůh je s tebou. A pokud je 
Bůh na tvé straně, jsi na vítězné straně; 

nikdy nemůžeš být poražen. Bez ohledu na situaci, ty vyjdeš na vrchol!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Nikdy nejsem sám, protože Pán je vždy se mnou. Mám sílu překonat 
každou situaci, neboť více je těch, kteří jsou se mnou než těch, kteří jsou 
proti mně ve jménu Ježíše. 
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Žalm 91:15; Deuteronomium 31:6
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18. července Mysl Kristova

1. Korintským 2:16
Vždyť ,kdo poznal mysl Páně a kdo ho 
bude poučovat‘? My však mysl Kristovu 
máme (ČEP).

Boží slovo říká, že máš Kristovu mysl. 
Kristova mysl není stará, pomalá 
ani zapomnětlivá! Nestarej se o 
to, jestli stárneš. Ty se nemusíš stát 
zapomětlivým. 

Nevěř a nevyznávej, co říkají lékařské 
vědy nebo tvoji přátelé. Věř a vyznávej 
Boží slovo, které přináší život. Jazyk má 
moc nad smrtí i životem (viz Přísloví 
18:21). Takže používej svůj jazyk pro 
život. Nesedej si a neříkej: „Zestárnu a 
zapomenu.“ Řekni: „Mám Kristovu mysl. 
Moje mysl je bystrá a rychlá, protože je 
to Kristova mysl!“ Věř tomu, vyznávej to 
a uvidíš, jak se tvé myšlení a paměť tím 
stávají!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Mám Kristovu mysl. Moje mysl je bdělá. Nikdy nejsem zmatený a vždy 
vím, co dělat, protože moudrost Boží ve mně pracuje, haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Přísloví 18:21
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19. července Hledej nejprve Království

Matouš 6:33
Hledejte nejprve Boží království a jeho 
spravedlnost, a toto vše vám bude 
přidáno.

Nemáme hledat věci tak, jak to činí 
pohané. Slovo „hledat v případě po-
hanů” (verš 32) je řecké slovo epizētéō. 
A znamená „hledat se vší silou, s velkým 
potem nebo s velkým stresem.”

Avšak způsob, jakým Bůh chce, aby-
chom hledali v „hledat nejprve Boží 
království,” je řecké slovo zētéō, což 
znamená „hlad, touha po uctívání“. Je 
to prostě hlad, touha po Božím královst-
ví, bez práce a dřiny. V Římanům 14:17 
se říká, že království je spravedlnost, 
pokoj a radost v Duchu Svatém. 

Proto dnes nejprve následuj Ježíše. Měj 
s Ním čas a naslouchej Jeho Slovu. A 

když to uděláš, ty ostatní věci, které chceš získat, k tobě přijdou bez 
tvrdé práce. Bůh má odlišný plán, jak tě zajistit, není to skrze systémy 
tohoto světa, ale skrze Jeho království.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Strach, nemoc, chudoba a smrt ve mně nemají místo, protože Boží 
království je v mém životě na prvním místě, haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Matouš 6:28-35
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20. července Moc tvých slov

Marek 11:23
Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl 
této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do 
moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale 
věřil by, že se děje to, co říká, stane se 
mu to.

Tady Pán Ježíš nemluvil obrazně, jak 
předpokládá většina lidí. Pamatuj, že 
v předchozím verši mluvil se stromem!

Ježíš promluvil k větrům a vlnám, k ry-
bám ve vodě, k mrtvým tělům atd. 
A všichni ho slyšeli a poslouchali. Ty 
jsi také obdržel tu stejnou schopnost 
působit změny skrze Boží slovo ve tvých 
ústech, protože tak jak On (Ježíš) je, tak 
i my jsme v tomto světě.

Tvoje slova naplněná vírou určují kval-
itu života, jaký žiješ! Nezáleží na situaci 
nebo okolnostech, ve kterých ses ocitl, 

můžeš to změnit skrze svá slova naplněná vírou!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Pane, děkuji za tvé Slovo. Je to pravda, díky které žiji dnes a každý den. 
Moje poznání a vyznání tvého Slova mě uschopňuje a dává mi dnes 
vítězství!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1. Jan 4:17
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21. července Vítězství nad pokušením

1. Korintským 10:13 
Nezachvátilo vás jiné pokušení než 
lidské; věrný je však Bůh, který vás ne-
nechá zkusit více, než snesete, ale [se 
zkouškou] dá i východisko, abyste ji 
mohli snést. 

Tvé vítězství nad každým šípem 
nepřítele je zaručeno. To je důvod, 
proč Bible nazývá naši křesťanskou 
cestu jako dobrý boj víry. Je to dobrý 
boj, protože v tomto boji vítězíme. 

Nepřítel si možná neuvědomuje, že je 
to takto nastaveno, proto v boji s tebou 
jen plýtvá svou energií. Bůh už vytvořil 
únikovou cestu s každým pokušením a 
zkouškou, kterým čelíš. Vycházíš z toho 
ven.

Žádné pokušení ani zkouška není  nad 
tvé síly, protože když přijde pokušení, 

Bůh ti dá cestu úniku. Máš sílu překonat každou zkoušku, která ti dnes 
vstoupí do cesty.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Hřích nade mnou nevládne, protože už nejsem pod zákonem a jsem 
zmocněn Boží milostí, abych vše překonal.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům 6:14
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22. července Buď uzdraven!

Jan 5:14
Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl 
mu: „Hle, jsi uzdraven. Už nehřeš, aby 
se ti nepřihodilo něco horšího.“ 
 

Bůh nezadržuje svou dobrotu nebo 
požehnání kvůli špatným věcem, které 
jsi udělal. Bůh je dobrý v každém čase, 
On nemá proměnlivé nálady. Bůh tě 
miloval a požehnal ti dávno před tím, 
než jsi udělal cokoliv správného. 

Všimni si, že v našem dnešním písmu 
Pán Ježíš uzdravil člověka, který byl 
třicet osm let nemocný. Zajímavou věcí 
je, že tento chlapík byl zcela zřejmě 
hříšník, jelikož Pánova instrukce zněla: 
„Jdi a už nehřeš.”

Bůh nepoužívá nemoc k pokoření nebo 
potrestání svých dětí. Přikazuji nemoci, 

každé formě rakoviny, každému onemocnění krve, každému duchu 
nemohoucnosti, aby teď opustili tvé tělo v mocném jménu Ježíš! Buď 
uzdraven ve jménu Ježíš!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem uzdraven ve jménu Ježíše! Nemoci a choroby ve mně nemají mís-
to. Jsem chrám Ducha Svatého, haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1. Petrova 2: 24
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23. července Zákon svobody

Jakub 1: 25
Kdo se však zahledí do dokonalého 
zákona svobody a vytrvá, kdo se nes-
tane zapomnětlivým posluchačem, 
nýbrž činitelem skutku, ten bude bla-
hoslavený ve svém jednání. 

Dokonalý zákon svobody je Boží slovo, 
dobrá zpráva. Nese v sobě schopnost 
tě vysvobodit v každé oblasti života. 
Bible říká, že Boží slovo je ostřejší než 
jakýkoli dvousečný meč. Je rychlé a 
mocné.

Přijímáš právě to Slovo, které tě žene do 
větších výšin v Bohu. Má schopnost tě 
měnit zevnitř ven. V evangeliu je síla k 
proměně celého života. Je úžasné, jak 
Bůh již udělal cestu pro tebe i pro mne, 
abychom skrze dobrou zprávu byli 
vším, k čemu nás povolal.

Zatímco se dnes díváš do zákona svobody, jsi bytostí proměněnou od 
slávy ke slávě.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Kristus je ve mně plně zformován, zatímco se dále dívám do dokon-
alého zákona svobody. Jsem proměňován od slávy ke slávě!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Galatským 4: 19
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24. července Ježíš, náš nejvyšší kněz

Židům 4:15
Nemáme totiž nejvyššího kněze ne-
schopného cítit s našimi slabostmi, 
ale [takového], který byl ve všem 
pokoušen podobně jako [my], [avšak 
zůstal] bez hříchu. 

Pána Ježíše se dotýká naše lidskost – sla-
bosti, slzy, zklamání, zármutek... cokoliv! 
Není totiž žádná zkouška, těžkost, výz-
va nebo pokušení, kterému čelíš, do 
něhož by se Ježíš neuměl vcítit. On také 
pociťuje chvíli, kdy tím procházíš, přímo 
tam i potom.

Takového zastánce máš v Ježíši! To je 
Boží láska, aby ses přiblížil k Jeho trůnu 
milosti (ne odsouzení) a našel milos-
rdenství a milost v čase potřeby. 

Dobrá zpráva však je, že On ví, jak 
pro tebe bylo těžké manželství a kolik 

bolesti ti způsobila nemoc. Proto můžeš v modlitbě s jistotou všechno 
před Pána předložit, protože Bůh je schopen naplnit tvé potřeby.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Boží milost je pro mne dostačující. Dovedu překonat každou výzvu, 
která mi přijde do cesty v mocném jménu Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Izaiáš 53: 1–6
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25. července Žádná nemoc na Sijónu

Izaiáš 33:24 
A žádný obyvatel Sijónu neřekne: Jsem 
nemocen. Lid, který v něm bude by-
dlet, [bude zproštěn viny.]

V našem dnešním písmu hovoří prorok 
Izajáš o městě Sijón a informuje nás, 
že obyvatelé tohoto města neřeknou: 
„Jsem nemocen.“ 

Seznamuje nás s místem absolutního 
zdraví. A ti z nás, kteří jsou znovuzrozeni, 
jsou narozeni na Sijónu a stali se obča-
ny dobré víry na této slavné půdě plné 
jistoty a zdraví. Na Sijónu neexistuje 
nemoc.
V den, kdy jsi učinil Ježíše Pánem svého 
života, jsi vstoupil do místa zvaného 
Kristus. Přišel jsi na Sijón, nebeský Jeru-
zalém. Ty teď máš obojí, právo i povin-
nost říci „Ne!” nemocem a odmítnout 
být nemocný. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Přišel jsem na horu Sijón, nemoc ve mně nemá místo. Boží život proudí 
do celé mé bytosti až do morku kostí a do každé buňky mého těla. 
Odmítám být nemocný ve jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
2 Korintským 5:17
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26. července Vskutku svobodný

Matouš 27: 46
Kolem deváté hodiny zvolal Ježíš sil-
ným hlasem: „Eli, Eli, lema sabach-
thani?“ To jest: Můj Bože, můj Bože, 
proč jsi mne opustil? 

Ježíš také vzal na kříž tvé nechráněné 
místo. Poprvé se vzdal své Boží ochrany, 
abys ji mohl mít ty, a to každý den svého 
života! Protože On se stal hříchem, vzal 
tvé prokletí na kříž, abys dnes, zatímco 
si bereš Jeho dar spravedlnosti, přijal 
od Boha pouze požehnání. 

Když Ježíš nesl tvé hříchy, přijal tím jed-
nou provždy plnou tíhu Božího hněvu 
na své tělo. Na Něj padl Boží hněv a 
odsouzení, jenž pohltil všechny tvoje 
hříchy, dokud se Boží hněv nevyčerpal. 

Dnes se již Bůh na tebe nehněvá. Tělo 
Ježíše vstřebalo úplně všechno; tvé 

hříchy, prokletí, Boží hněv a odsouzení. Tak žij svůj život s očekáváním, že 
neuvidíš soud, ale Boží dobrotu a požehnání.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem Boží spravedlnost v Kristu! Jsem neobvinitelný a svobodný, abych 
si užil Boží požehnání, které je nad mým životem. 
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Izaiáš 53: 5
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27. července Choď v Duchu

Galatským 5:22-23
Ovocem Ducha je však láska, radost, 
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, 
věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti ta-
kovým není žádný zákon. 

Naše dnešní písmo říká, že ovocem Du-
cha je láska. Stojí za povšimnutí, že slo-
vo ovoce (původně napsáno v jednot-
ném čísle) je jako pouze v jednom kusu. 
Všechna ostatní slova jsou zmíněná 
proto, aby ukázala, jak prokázat toto 
ovoce, jímž je láska.

Chodit v Duchu by ti mělo přijít snadné, 
protože Bible říká, že Boží láska byla vyl-
ita do našich srdcí. To znamená, že tvá 
schopnost milovat vychází z toho, co 
do tebe Bůh už vložil. Dovedeš-li tedy 
chodit v lásce, chodíš v Duchu, vnímáš 
vše, co Bůh kolem tebe dělá. 

Nic tě nepřekvapí. Budeš vědět, jak reagovat na každou výzvu, která se 
objeví ve financích, ve zdraví i rodině, zatímco budeš chodit v Duchu. 
Zvol si chodit v lásce a uvidíš ovoce Ducha ve všem, co dnes uděláš.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Mou volbou je, ať mi vládne Boží láska. Nebudu svázaný neodpuštěním. 
Zvolil jsem si milovat. Nepřekvapí mě žádná situace. Jsem vedený 
Duchem.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Galatským 5:16
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28. července Můj Bůh a můj pastýř

Žalm 23:1
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít ne-
dostatek. 

V našem dnešním písmu David nazývá 
Pána jako „svého Pastýře”. Tedy je to 
osobní. Znal Boha jako svého vlastního 
společníka a rádce napříč životem. 
Hospodin není pouze Pastýř, ale je to 
tvůj Pastýř!

David pochopil, že nepatří jen sám 
sobě a že ten, komu patří, se do-
statečně stará, aby ho zaopatřil a 
ochránil. Nemusel si dělat starosti se 
zajištěním čehokoliv. Věděl, že má 
věrného Pastýře, který na něj dohlíží.

A teď, neplatí to jen pro Davida ve 
Starém zákoně, ale Bible říká, že 
nepatříš sám sobě, byl jsi přeci koupen 
za cenu. Ó, haleluja! Ty také, stejně 
jako David, můžeš směle prohlásit, že 

nikdy nebudeš mít nedostatek. Neobyčejný stratég je i tvým životním 
pomocníkem. Jsi na správném místě!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Dnes už vím, že Hospodin je můj vlastní Pastýř. Radí mi a vede mě k 
mému úspěchu. Nebude mi scházet žádná dobrá věc.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1.Korintským 6: 19-20
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29. července Jméno Ježíš

Marek 16:17 
Tato znamení budou doprovázet ty, 
kteří uvěří: V mém jménu budou vy-
hánět démony, budou mluvit [novými] 
jazyky. 

Není žádné mocnější jméno nežli jméno 
Ježíš. Ať už nastane jakákoliv situace, 
pamatuj si, že je místo, kde nalezneš 
odpočinutí. Není žádné jiné místo než 
ve jménu Pána. 

Proto Bible říká, že není pod nebem 
jiného jména daného lidem, v němž 
bychom měli být zachráněni. V tomto 
jménu je velká moc. Nezáleží na tom, 
čemu dnes čelíš, protože jako Boží dítě 
můžeš uplatňovat autoritu nad silami 
temnoty ve jménu Ježíše.

V té situaci nejsi bez pomoci, máš sílu 
ve jménu Ježíš podmanit si každý šíp 

nepřítele. Máš ve svém těle nějakou nemoc? Uplatni autoritu ve jméně 
Ježíš a ta nemoc nebude mít na vybranou než tě nechat odejít.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Beru zodpovědnost za směr svého života. Duch Svatý ve mně pracuje. 
Proto je mé tělo denně obnovováno v mocném jménu Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Skutky 4:12
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 30. července  Královské odměny

Jozue 24:13
Dal jsem vám zemi, ve které ses 
nenamáhal a města, která jste nestavě-
li, a usadili jste se v nich. Jíte z vinic a 
olivových hájů, které jste nesázeli. 

Bůh již slíbil: „Dal jsem vám zemi, ve 
které ses nenamáhal a města, která 
jste nestavěli, a usadili jste se v nich. 
Jíte z vinic a olivových hájů, které jste 
nesázeli.”

Neřekl: „Možná vám dám ...” což by 
znamenalo, že se možná tak stane, 
ale taky možná ne. On však řekl: „Dal 
jsem,” to znamená, že se již tak stalo. 
Je jen otázkou času než tvoje zjevení o 
tom, co máš skrze Kristovo dílo, přinese 
hojnost, se kterou tě už požehnal. 

Očekávej ve svém životě Boží zaop-
atření, protože už jsi bohatě požehnaný 

v Kristu. Ježíš vzal tvé místo chudoby na kříž. Tak se přestaň dívat na 
nedostatek ve svých přirozených zdrojích. Vzhlédni ke kříži a řekni: „Díky 
Ježíšově dokonanému dílu mohu očekávat, že budu chodit ve všech 
Jeho požehnáních.”

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Všechny věci jsou mé! Dnes mi nebude scházet žádná dobrá věc a já 
chodím v Božích požehnáních!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Efezským 1: 3
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 31. července Vedený Duchem

Jan 16:13
Když však přijde On, Duch Pravdy, 
uvede vás do veškeré pravdy, neboť 
nebude mluvit sám ze sebe, ale bude 
mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co 
má přijít. 

Bůh nechce, aby ses přikláněl k světské 
moudrosti a spoléhal na ni. Není nic 
špatného na tom, že jdeš k lékaři nebo 
máš schůzku s finančním poradcem, 
ale Bůh chce, abys nejprve přišel k 
Němu pro radu a nasměrování. 

Naše písmo pro dnešní den praví, že 
Duch Svatý je Duchem pravdy, do 
které tě uvede. Pán je víc než přip-
raven ukazovat ti směr a dávat ti mou-
drost, kterou potřebuješ, aby mohl vést 
tvou cestu životem.

Bratři a sestry, život je duchovní a ty v 
životě nemůžeš být úspěšný jen proto, že se budeš spoléhat na svůj lid-
ský rozum. Máme Přítele, který je bližší nežli bratr. Dovol mu stát se tvým 
prvním přístavem, ke kterému voláš. Bůh tě touží zaopatřit. S Bohem pro 
tebe není nic nemožné!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Žiju život v hojnosti. Jsem znamení a div, protože Pán je má moudrost. 
Dnes nic není nad můj rámec.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1. Jan 2: 20
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1. srpna Autorita v Kristu

Efezským 2:6
Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na ne-
besích v Kristu Ježíši.

Coby křesťan nejsi povolán bojovat s 
ďáblem. Satan, ďábel, je tvůj protivník, 
ale je už poražen! Byl souzen a ty jsi 
ten, kdo je oprávněn vykonat jeho roz-
sudek!

S ďáblem nebojuješ. Vykonáváš 
rozsudek, který už byl vynesen. Je 
to součást tvého dědictví v Kristu: 
„Zapsaný rozsudek, aby nad nimi vyko-
nali – to je ctí všech jeho oddaných!” 
(Žalm 149:9)

V Janovi 16:11 Ježíš řekl: „Vládce toho-
to světa je již odsouzen.” To znamená, 
že satan byl odsouzen. Haleluja! Máš 
zodpovědnost držet satana tam, kam 
patří – pod tvýma nohama! Proto Bible 

říká, že ho máš vyhnat! Nebojuješ se satanem, prostě ho vyhoď.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Žádná zbraň vyrobená proti mně se nesetká se zdarem. Nepotká mě 
žádné zlo. Deset tisíc padne po mé pravici, ale nic se ke mně nepřiblíží, 
ve jménu Pána Ježíše.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Žalm 149:9; Jan 16:11
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2. srpna Víra může hory přenášet

Marek 11:12
Ježíš jim na to řekl: „Mějte Boží víru.“

V dnešním písmu ti bylo řečeno, abys 
měl víru Boží, nadpřirozenou víru, kter-
ou Bůh žádá. Vidíme, jak požaduje tuto 
zásadu víry v Genesis 1.

Země, kterou Bůh stvořil, byla zničena 
a zahalena do hrubé temnoty. Up-
latňoval víru, aby přivedl do fyzického 
stavu to, co počal v duchovním světě. 
Uplatňováním stejné zásady víry můžeš 
zkonstruovat svůj svět nebo jej znovu 
vytvořit a přinést dobré věci, které ch-
ceš ve svém životě vidět.

Moc, aby se to stalo, je Boží slovo ve 
tvých ústech. Stejným způsobem - po-
mocí svého slova, Bůh stvořil svět.  Změň 
svůj život dnes. Uplatňuj Boží druh víry!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Duch Boží mě zavedl na místo trvalé prosperity, kde je přikázáno, aby 
vše spolupracovalo pro mé dobro. Kamkoliv jdu a ve všem, co činím, 
dělám obrovské pokroky.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
 Židům 11:1
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3. srpna Uzdravení pro všechny

Izaiáš 53:5

On však byl proboden naším 
proviněním, našimi vinami trýzněn byl; 
pro naše blaho snášel potrestání – byli 
jsme uzdraveni jeho ranami!

Pokud jsi nemocný, přesvědč sám 
sebe, že Ježíš je tvůj lékař a že Jeho 
ranami jsi byl uzdraven. Nemusíš přes-
vědčovat Boha, aby to udělal. Není to 
On, kdo v tom musí být utvrzen, protože 
On je dárcem každého požehnání.

Potřebuješ být přesvědčen, že Bůh už ti 
dal tvůj zázrak. Proto vyznáváš Jeho slo-
vo - přesvědč sebe, ne Boha, usvědč 
své srdce, ne Jeho.

Musíš se jen utvrdit v tom, že Bůh tě mi-
luje. Jen řekni sám sobě: „Jeho ranami 
jsem uzdraven. Nebudu trpět nedo-

statkem. Jsem velmi požehnaný, velmi oblíbený, hluboce milovaný!“ A 
nechej Boha postarat se o zbytek.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Kristus vzal na sebe všechny mé nemoci a choroby. Výsledkem je, že ta 
nejzávažnější i ta nejméně závažná nemoc nemá ve mně vůbec žádné 
místo! Přikazuji každé odchylce v mém těle, aby odešla ve jménu Ježíš.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1. Petr 2:24
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4. srpna Společenství s Bohem

1 Jan 1:3
Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyše-
li, abyste i vy měli spolu s námi podíl na 
společenství, které máme s Otcem a s 
jeho Synem Ježíšem Kristem.

Dokud a pokud nezjistíš svůj smysl živo-
ta, tak jsi nežil. Společenství s Bohem 
je záměr. Společenství s Bohem není 
jen přátelství.  Není to jen to, že jsi Mu 
nablízku. Je to jednota s Ním, sjedno-
cená v účelu a ve snaze.
To je ta nejlepší věc, kterou můžeš kdy 
poznat – být ve společenství s Pánem. 
Spojit se s Tím, kterého znáš a který zná 
tebe. To je důvod pro život: vědět, že 
Bůh tě miluje, ty miluješ Boha a kráčet 
s Ním. Pochopit, co to je být v Bohu a 
Bůh v tobě.
Nejúžasnější věc, kterou může kdy 
člověk poznat, je objevit Boha, objevit 
se v Něm a objevit Ho v sobě. Udělej 
si dnes čas na společenství s Ním, pro-

tože On tě miluje.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem dnes posílen ze společenství s Pánem, jsem zplnomocněný. Větší 
je ten, který je ve mně, než ten, který je na světě. Haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
 Jan 14:11
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5. srpna Dobrá zpráva

Jan 3:16
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal 
svého jednorozeného Syna, aby žád-
ný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl 
věčný život.

Příliš mnoho lidí po celém světě si neu-
vědomuje, že jejich hříchy byly pro-
minuty. Neudělal to pro křesťany. Udě-
lal to pro celý svět (Jan 3:16).
Je mnoho těch, kteří dnes nevědomky 
podstupují nějaké kruté pokání.  Dom-
nívají se, že pokud se budou trestat za 
své hříchy a budou dost trpět, Bůh s 
nimi bude soucitný a přehlédne jejich 
hříchy. Nicméně tímto způsobem to ne-
funguje.
Není to tvým úsilím. Co bylo zapotřebí, 
byla krev bez hříchu, krev Ježíše Krista. 
On jediný byl způsobilý nabídnout se za 
odpuštění našich hříchů. Nezáleží na 

tom, co jsi dnes udělal špatně. Mám pro tebe dobrou zprávu. Nemusíš 
nést tíhu hříchu, Ježíš to udělal za tebe. Vše, co musíš udělat, je přijmout 
a přivlastnit si Jeho oběť a budeš skutečně svobodný!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem nové stvoření v Kristu Ježíši. Všechny věci se stávají novými a já 
jsem ospravedlněn vírou. Haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Efezským 2:8-9
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6. srpna Když vidím krev

Exodus 12:13
Tu krev budete mít na svých domech 
jako znamení. Až udeřím na egyptskou 
zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak 
se vám ta zhoubná rána vyhne.

Je zde něco, co nemůžeš v dnešním 
písmu přehlédnout. Pán řekl dětem 
Izraele: „Až uvidím krev, ušetřím vás.” 
(Exodus 12:13) Takže jediná kvalifikace 
pro Pána, aby ušetřil tvůj dům v tomto 
táboře, bylo znamení krve.

Víme jistě, že jak v izraelském táboře, 
tak stejně i v každé jiné společnosti, žijí 
různé pochybné charaktery, které se 
mísí se zbytkem davu. Když přišlo na to, 
kdo bude ušetřen Božího hněvu, jediná 
věc, kterou Bůh hledal, byla krev.

Ježíš je znamení, které dnes nosíme v 
srdci jakožto věřící. On je jediná kvalifik-

ace, že Bůh ušetří každého věřícího od hněvu, který přijde. Tohle je do-
brá zpráva, kterou kážeme! Nebe je pro tebe zaručené. Jsi Boží sprav-
edlnost v Kristu, haleluja!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem spravedlnost Boží v Kristu. Má spása je dar Boží a žádný ďábel v 
pekle mnou nemůže pohnout. Jsem zachráněn milostí!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Galatským 2:21
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7. srpna Boží autorita

Matouš 28:18-19
Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána 
veškerá moc na nebi i na zemi.  Pro-
to jděte. Získávejte učedníky ze všech 
národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna 
i Ducha svatého.“

Řecké slovo přeložené jako moc v 
našem písmu pro dnešek je exousia a 
znamená to autoritu nebo jurisdikci. 
Než se vrátil Ježíš do nebe, řekl: „Byla 
mi dána veškerá pravomoc na nebi i 
na zemi. Jděte tedy ....” (Matouš 28:18) 
Podívej se na tohle. Toto slovo “tedy” 
znamená “z tohoto důvodu”. Jinými 
slovy, můžeš si to přečíst takhle:

„Je mi dána veškerá pravomoc na 
nebi i na zemi. Jděte z tohoto důvodu 
a učte všechny národy a křtěte je ve 
jménu ...“

Stejná autorita, kterou Ježíš pokáral 
bouře, vzkřísil mrtvé, vyhnal ďábly a uzdravil nemocné, je nyní tvoje. 
Dostal jsi plnou moc, abys Jeho jméno mohl použít. Takže když jsou v 
médiích zprávy o epidemii a o lidech, kteří jsou nemocní, věř, že máš 
nadvládu nad epidemií.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Z moci, která mi byla dána ve jménu Pána Ježíše Krista, žádná nemoc 
ani virus se nepřiblíží k mé domácnosti v mocném jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Efezským 2:8-9
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8. srpna Nebuď ignorant

Ozeáš 4:6
Můj lid hyne pro nedostatek poznání…

Udivuje mě, že ze všech věcí, které 
můžou věřícímu ublížit, Bůh ve své mou-
drosti řekl, že můj lid je zničen pro ne-
dostatek poznání - prostě nevědomost. 
Není to nedostatek síly ani ďábel, je to 
tvoje hloupost.

Ale díky Bohu za dobrou zprávu! Pro-
to Bible říká, že jsi proměněný obno-
vením své mysli. Čtením a přemítáním 
o tomto slově, se právě teď odehrává 
vysvobození tvé mysli. Vstup Jeho slo-
va přináší světlo. Když znáš dobrou 
zprávu o Jeho slově, nikdy nemůžeš být 
nemocný. Máš na své straně mimořád-
ného stratéga.

Pavel řekl, že jsme neznalí nepřá-
telských nástrojů. Dnes se vyzbrojuji 
dobrou zprávou Božího slova. Tvé fi-

nance nebudou mít jinou možnost, než se zařadit do řady. Bouře v tvém 
manželství bude muset přestat, když začneš kráčet v Boží moudrosti. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Nebudu neznalý Božích slibů pro svůj život. Pokračuji v poslouchání 
Božího slova a Jeho milosti. Měním se od slávy k slávě. 
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Přísloví 4:7
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9. srpna Raduj se!

Filipským 4:4
Radujte se v Pánu vždycky, znovu 
říkám, radujte se!

Pavel ve svém dopise Filipským dává 
instrukce, aby se radovali v Pánu a 
poukazuje na důležitost věci tím, že se 
opakuje v téže větě. V řeckém jazyce, 
když chtěli něco říct a ukázat důraz 
nebo význam,  zopakovali to.

Proto když čtete evangelia, některé z 
výroků, které Pán řekl, začínají „vskut-
ku, vskutku”, aby ukázal důležitost toho, 
co chce říci. Všimni si, že říká: „vždy se 
radujte v Pánu.“ To znamená, že stále 
i přes každou výzvu, kterou na tebe 
život může hodit, si můžeš si vybrat ra-
dost. Vidíš? Radost je volba, ne účinek 
události jako je štěstí.

Smutek a deprese z tebe vysávají život 
a výsledkem toho je nemoc a zdravotní 

problémy. Musíš se vždy radovat v Pánu a postavit se pro vítězství. Dnes 
si vyber radost a směj se nahlas. Když narazíš na výzvu, nenech ji ukrást 
tvou radost, protože to je místo, kde leží tvá síla.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Rozhodl jsem se radovat bez ohledu na to, co se právě děje! Smutek 
a trápení nejsou v mém slovníku! Budu mít poslední a nejdelší smích v 
Ježíšově jménu! 
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Přísloví 17;22 Přísloví 12:25
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10. srpna Díkuvzdání

1. Tesalonickým 5:18
Za všech okolností děkujte, neboť to je 
vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

Díkůvzdání uvolňuje Boží moc, aby 
začala pracovat ve tvém životě. Všimni 
si, že Písmo neříká, ať děkuješ Bohu za 
všechno, ale děkuj ve všem. Bez ohle-
du na to, co na tebe život hází, zůstaň 
vděčný Bohu; neboť pláč může trvat 
noc, ale radost přichází ráno.

Dokonce i v případě, když jde o věci, 
které potřebuješ ve svém životě, Bůh 
chce, abys k Němu přistupoval s pos-
tojem díkůvzdání za to, co žádáš. Není 
to úžasné?

Nikdy neuspokojuj nepřítele myšlením, 
že se mu podařilo zkazit tvůj den. Tvůj 
průlom leží v díkuvzdání!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Dnes zvítězím v každé situaci, které budu čelit! Má chvála má moc 
přinést můj zázrak. Nebojím se! 
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Efezským 3:20



45

11. srpna Všechny věci jsou tvé

2. Petr 1:3
Všechno, co potřebujeme k životu a 
zbožnosti, nám darovala jeho božská 
moc …

Bůh již udělal vše, co bylo potřeba pro 
tvoji spásu, zdraví, prosperitu atd., a 
dokončil svou práci před založením 
světa. Nyní chce, abys sis užil všechno, 
co patří Kristu.

Chce, abys žil v požehnání. Písmo pro 
dnešní den říká: „Všechno, co potřebu-
jeme k životu a zbožnosti, nám darova-
la jeho božská moc.“ 

Vidíš už teď, že není potřeba, abys bo-
joval v životě? Pavel zdůraznil to stejné, 
řekl v 1. Korintským 3:21: „Všechno je 
přece vaše.“ A protože jsou všechny 
věci tvoje, měl bys ukončit všechny 
své bitvy. Odmítni tvrdý život. Postav se 

dnes na Boží slovo – vše je tvé – a drž se toho, co ti patří.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Moje slova nejsou obyčejná, jsou plná božské energie a naplňují to, 
pro co jsem je vyslal. Když věci povolávám, dějí se, haleluja! Všechny 
věci jsou mé!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1. Korintským 3:21
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12. srpna Modlení v Duchu

1. Korintským 14:14–15 
Když se totiž modlím v jazycích, modlí 
se můj duch, ale má mysl zahálí. Co 
s tím? Ano, budu se modlit duchem, 
ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat 
duchem, ale budu zpívat i myslí.

Mnoho věřících tráví hodiny modlitbou 
k Bohu, kdy k Němu mluví se svým po-
rozuměním nebo inteligencí. Přitom 
apoštol Pavel učí, jak se modlit. Chci, 
abys pečlivě sledoval, co říká Písmo. 
Říká: „Když se totiž modlím v jazycích, 
modlí se můj duch, ale má mysl zahálí.“

Počkej chvíli! Jinými slovy, pokud se ne-
modlí v jazycích, jeho duch se nemodlí. 
Pokud se však tvůj duch nemodlí, 
nemůže být zaznamenán žádný význ-
amný duchovní růst. Proto Pavel v této 
záležitosti došel k závěru, že se bude 
modlit duchem, ale i s porozuměním.

Když se začneš modlit v duchu, staneš se citlivější na pobídky 
Ducha Svatého a budeš mnohem víc efektivnější v modlitbě, než si vů-
bec dokážeš představit.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Děkuji Bohu, že když se začnu modlit v duchu, můj modlitební život je 
proměňován.  Je dostupná velká moc působit změny. Mohu ďábla 
přimět k útěku mocí Ducha Svatého ve jménu Ježíše.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Juda 20, Římanům 8:26
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13. srpna Prosperita je tvé dědictví

Přísloví 10:22 
Hospodinovo požehnání obohacuje a 
trápení s sebou nepřináší (ČEP).

Jako Boží dítě by sis měl užívat plnosti 
Jeho požehnání. Písmo pro dnešní den 
říká, že požehnání obohacuje a trápení 
s sebou nepřináší. To znamená, že když 
zjistíš, že bojuješ, tak Bůh není zdrojem 
tvé bolesti.

Bible říká, že zloděj je ten, kdo přichází 
krást, zabíjet a ničit. Bolest a ztráta, kter-
ou jsi utrpěl, nejsou součástí požehnání 
a Božím plánem pro tvůj život. Bible říká, 
že On obohacuje a nepřináší žádný 
smutek.

To znamená, že si dnes můžeš užívat 
plnosti požehnání a odmítnout jakékoli 
utrpení od nepřítele. Bůh tě chce bo-
hatým! To je účel Jeho požehnání. 

Nepřidá ti k tomu žádné problémy. Prosperita je tvé dědictví!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Chodím v Božím požehnání, moje rodina zažívá pokoj, moje firma pros-
peruje v mocném jméně Ježíš.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Jan 10:10
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14. srpna Čas setí a sklizně 

Jan 12:24 
Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno 
pšenice nepadne do země a nezemře, 
zůstane samo. Pokud však zemře, při-
nese hojnou úrodu.

Světová moudrost ekonomiky nám říká, 
že musíš šetřit, abys zbohatl, ale Bible 
ukazuje na úplný opak. Nepochop mě 
špatně. Neříkám, že není dobré, abys 
měl nějaké úspory. To vůbec ne.

Ale jak říká naše dnešní písmo, dokud 
semeno nepadne do země a nezemře, 
zůstane samo. Nezáleží na tom, jak 
velká je tvá potřeba nebo jak se up-
římně modlíš. Pokud neuvolníš to, co 
máš v ruce, nikdy se to nebude množit.

Kdykoli s tebou Bůh mluví o semenu, 
má na mysli sklizeň. Nepředstírej, že 
zaséváš, protože to nemusíš vůbec 

dělat. Pokud jsi však zasel, jistě sklidíš.  Když mluvíme o semenu, není 
to jen peněžní semeno. Tvůj čas je semeno, tvůj úsměv je semeno, jsi 
chodící sklad semen. Rozhodni se tedy dnes být rozsévačem a můžeš 
určovat čas své úrody.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem rozsévač a Bůh je věrný, aby znásobil každé zaseté semeno. Když 
jsem dnes zasel, moje rodina je požehnaná, má sklizeň je blízko a budu 
sklízet v radosti, haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Galatským 6:7–9
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15. srpna Boží spravedlnost

Římanům 4:21 
Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, 
dokáže i splnit

V našem dnešním písmu nám Bible říká, 
že Abraham nepochyboval o Božím 
zaslíbení proto, že byl přesvědčen, že 
Bůh dokáže splnit to, co slíbil.

Když se podíváš na další verš, zjistíš, že 
právě toto učinilo Abrahama sprav-
edlivým. Nebylo to tím, jak byl milý ke 
všem sousedním pastevcům, bylo to 
pouze tím, že věřil Božímu zaslíbení. 
Jinými slovy, když Bůh viděl, že Abra-
ham byl přesvědčen o Jeho schopnosti 
dodržovat sliby, které dal, označil to za 
spravedlnost.

Jediná věc, která ti dává oprávnění 
pro Boží požehnání, je jednoduše 
skutečnost, že Mu věříš. To samo                        

o sobě tě činí spravedlivým a uvede tě do plnosti Jeho požehnání. Nikdy 
nedovol, aby nepřítel zpochybnil tvé spasení nebo Boží požehnání. Jen 
skutečnost, že vyznáváš Krista, tě činí spravedlivým a dává ti oprávnění 
pro Boží požehnání.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem Boží spravedlností v Kristu. Jsem požehnán každým duchovním 
požehnáním v Kristu Ježíši.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
2. Korintským 5:21
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16. srpna Proměňující moc milosti

Jan 1:14

To Slovo se stalo tělem a přebýva-
lo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, 
slávu, jakou má od Otce jednorozený 
Syn, plný milosti a pravdy.

Když Pán Ježíš chodil po této zemi, 
byl projevem a plným vyjádřením Boží 
lásky k Jeho stvoření. Písmo pro dnešní 
den říká, že On je plný milosti a pravdy.

Teď, i když Pán už nechodí mezi námi 
v těle, mám pro tebe dobrou zprávu. 
To stejné Slovo, které se stalo tělem ve 
dnech Jeho pozemské služby, neztrati-
lo ani jednu unci moci a milosti. Stále 
můžeš vnímat osobu Pána Ježíše a jed-
nat s Ním skrze Jeho slovo.

Pokud máš pocit, že právě teď je proti 
tobě celý svět, Jeho slovo říká, že tě nik-

dy neopustí a ani se tě nezřekne. Jsi dnes ve svém těle nemocný? Jeho 
slovo prohlašuje, že Jeho ranami jsme byli uzdraveni. Nezáleží na tom, 
co dnes potřebuješ, Jeho milost je dostatečná. Když se dnes díváš do 
Božího slova, milost je udělována, aby zlomila každou závislost a uzdra-
vila každé zlomené srdce ve jménu Ježíše!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Boží milost je pro mě dostačující! Dokážu dělat všechno skrze Krista, 
který mě posiluje! Větší je ten, který je ve mně, než ten, který je ve světě, 
haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům 8:3-4
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17. srpna Mým Duchem

Zachariáš 4:6 
Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! 
praví Hospodin zástupů.

Pokud se snažíš tak moc, jak jen můžeš, 
o mocné dobývání skrze vlastní lidské 
úsilí, vždy bojuješ. Toto nikdy nebyl Boží 
plán. Dal nám svého Ducha, který je 
nejmocnější bytostí ve vesmíru.

Můžeme mocně dobývat, když se na-
pojíme na sílu uvnitř nás. To znamená, 
že ten stejný Boží Duch, který vzkřísil Kris-
ta z mrtvých, přebývá v tobě. Ten, kdo 
vzkřísil Krista z mrtvých, také oživí tvé 
mrtvé tělo svým Duchem, který v tobě 
zůstává. 

Vše, co potřebuješ, abys mohl chodit 
vítězně, je Duch Svatý. On je autorem 
všeho, co je ve tvém životě dobré, a 
nezadržuje ti nic, protože Jeho touhou 

je, abys dosáhl svého nejvyššího potenciálu. Poznávej Ho na všech 
svých cestách. Nech Ho být tím, kdo tě vede ve všem, co dnes děláš.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem Boží dítě, plné Ducha Svatého a moci. Dokážu dělat všechno skrze 
Krista, který mě posiluje v mocném jménu Ježíš.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům 8:11
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18. srpna  Moc myšlení

Přísloví 23:7
Vždyť je to duše vypočítavá. Říká ti: 
„Jez a pij,“ ale jeho srdce s tebou není 
(ČEP).

Nikdy nepodceňuj sílu svých myšlenek, 
jsou to víc než pouhé představy. 
Myšlenky jsou obrazy mysli a nesou 
tvořivé nebo ničivé možnosti. Tvoje 
myšlenky jsou tvým vlastním výtvorem, 
jsou mentální stavbou, která stojí na 
tvých vlastních představách. Pokud 
je myšlení člověka nesprávně zaměst-
náno, udržuje ho v otroctví, na druhé 
straně mu však může přinášet velkole-
pou svobodu.

Pokud jsi unavený ze života, který žiješ, 
potom změň své myšlení. Tvůj život se 
ubírá vždy ve směru tvých myšlenek. 
Charakter tvých myšlenek je to, co 
formuje tvůj život, jsi odrazem svého 

myšlení. Pokud chceš žít život, jaký ti Bůh nabízí, obnov své myšlení Božím 
slovem a tvůj život bude výsledkem toho Slova.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Dnes jsem nechávám moc svého myšlení pracovat. Vidím sám sebe, 
jak se stávám lídrem na trhu. Představuji si celosvětové možnosti, před-
stavuji si příležitosti, můj život bude svědectvím zázraku pracujícího 
Boha v Ježíšově jménu!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Efezským 3:20, Filipským 4:8
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19. srpna Apekdýomai

Koloským 2:15 
V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veře-
jně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!

Výše uvedené Písmo bez pochybností 
dokazuje, že máme vítězství nad všemi 
knížectvími a mocnostmi. Naše vítězství 
není založeno na tom, co jsme udělali 
nebo co děláme. Je založeno na tom, 
co náš Pán a Spasitel již udělal. Ježíš 
porazil knížectví a mocnosti! Slovo po-
ražený v řečtině odpovídá slovu apek-
dýomai, což znamená odzbrojit, zcela 
zbavit veškerého vlastního prospěchu. 
Jsou tedy bez moci, pokud jde o jejich 
schopnost nás ovládat.

Udělal z ďábla a jeho démonů veřejnou 
podívanou. Už tě nemohou finančně ut-
lačovat. Tyto síly se staly ničím! Jsou to 
síly sesazené z trůnu! Proto se nesnažíme 
je překonat, jen jednoduše vírou při-

jímáme to, co už Ježíš vykonal. Co vykonal, vykonal pro tebe! Kristovo 
vítězství je tvoje vítězství. Ve tvé rodině už Kristus zvítězil. Nárokuj si toto 
vítězství nad satanem ve svých financích, ve svém manželství i ve svém 
zdraví.

Nezáleží na tom, před jakými výzvami dnes stojíš, dobrou zprávou je, že 
Kristus již zvítězil. Nepřítel byl poražen, takže můžeš pro sebe přijmout toto 
vítězství. Začni uplatňovat svou autoritu v Kristu a užívej si dnes plnosti 
Božího požehnání.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Už více nejsem podroben ďáblovi a jeho stoupencům. Skryl jsem se v 
Kristu a překonal je, neboť větší je ten, který je ve mně, než ten, který 
je ve světě.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1. Jan 4:4
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20. srpna Překonal jsi svět

1. Jan 5:4-5 
Všechno, co se narodilo z Boha, přece 
přemáhá svět. A to je to vítězství, které 
přemohlo svět: naše víra. Kdo jiný 
přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš 
je Syn Boží?

Muž i žena, když věří v Ježíše Krista, je 
vítěz. Ve skutečnosti ses narodil, abys 
vyhrál. Ve výše uvedeném písmu 
chápeme, že každý, kdo se narodil 
z Boha, už překonal svět. Má v sobě 
kvásek, který má vzejít. A bez ohledu na 
to, co se mu děje, vyjde jako vítěz. Byl jsi 
navržen k panování, byl jsi stvořen pro 
velikost a slávu. Překonal jsi svět.

Bůh znal výzvy, které přicházely na tento 
svět, a stvořil člověka, který je schopen 
překonat všechny tyto výzvy, a ten 
člověk je novým stvořením. Ježíš Kristus 
ti dal život vítězství, odmítni všechno, co 
je méně.

Boží slovo říká, že jsi více než dobyvatel. Narodil ses z Boha a vítězství je ve 
tvé DNA. Jdi ven a dobývej ve jménu Ježíše!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem stvořen k tomu, abych překonával. Nesoutěžím, ale dominuji 
ve jménu Ježíše. Překonal jsem svět, moje víra je vítězství a vyhrávám 
každý den. 
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům 8:37
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21. srpna Posilněný Jeho láskou

Efezským 3:19
A poznat Kristovu lásku, která převyšu-
je poznání, a tak byli naplněni až do vší 
plnosti Boží. 

Být plný Boha, znamená být plný vše-
ho toho, kdo Bůh pro tebe je a co pro 
tebe má. Být plný Boha znamená přijít 
do místa života, zdraví, pokoje, hojnosti 
a celkově dobré kondice. Když tě Bůh 
stvořil, navrhnul tě, abys běžel v op-
timální úrovni, jako když jsi  naplněný 
správným typem benzínu nebo nafty.

Když si uvědomíš, jak moc tě Bůh miluje, 
s láskou, kterou k tobě má, budeš na-
dpřirozeně naplněný Boží plností. Bible 
nám říká, že sám Bůh je láska. A když 
si jsi vědom Jeho lásky k tobě, začneš 
chodit v nádherné Boží přirozenosti.
Bratři a sestry, jakmile začnete chodit v 

lásce, zažijete explozi fantastického Božího požehnání a stane se z vás 
magnet na požehnání.
 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Boží láska je vylita v mém srdci skrze Ducha Svatého. Odmítám chodit 
ve strachu a odsouzení. Jsem přijat mezi milované. Haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1. Janova 4:8,16
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22. srpna Dědictví blahobytu

Přísloví 22:6-7
Vyuč chlapce na počátku jeho cesty, 
neodvrátí se od ní, ani když zestárne. 
Bohatý vládne chudým, dlužník je 
otrokem věřitele. 

Tento jeden verš zmátl mnohé, ale 
jestliže se podíváš blíže, najdeš vše v 
textu. Přišli jsme s různými typy doktrín 
z tohoto jediného úryvku Písma, avšak 
odpověď je hned v následujícím verši.

Bohatý vládne chudým, dlužník je 
otrokem věřitele. To je ono! 
K tomuto je máme vychovávat. Naučit 
je, že to jsou oni, kdo by měli být 
věřitelem a ne dlužníkem. Jsou hlavou 
a ne ocasem. Hle, dobrý člověk dá dě-
dictví synům synů…

Zde jsou věci, které bychom měli 
vyučovat další generaci. Jsme povo-

láni ke zmocnění příští generace a k zanechání bohabojného dědict-
ví pro ně, Záleží tedy na nás, jak vychováme své děti, ale Bible jasně 
uvádí, co by mělo být naší prioritou.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Mé děti nebudou mít nikdy nedostatek ani nebudou trpět hladem, ne-
boť je každý den vyučuji Božím cestám. Jsou zmocněny k úspěchu a 
nikdy se neodvrátí od svého dědictví.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Přísloví 4:5
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Víra

Galatským 5:6
Neboť v Kristu Ježíši nic neznamená 
obřízka ani neobřízka, ale víra působící 
skrze lásku. 

Víra působí skrze lásku. Když křesťan 
dovolí ve svém srdci svár a hořkost, 
jeho víra sice může hýbat horami, 
ale Boha neoslaví, protože nechodí v 
lásce. Podle Jakuba 3:16 závist a svárli-
vost podporují zmatek, nepokoj, ne-
soulad, vzpouru a veškerou špatnost, 
ohavné praktiky, které samozřejmě 
brání skutečné službě Ducha Svatého.

Římanům 10:17 říká:„Víra [je] tedy ze 
slyšení a slyšení skrze slovo Boží.”
Víra, která změní tvůj svět, k tobě přijde 
ze slyšení Božího slova. Ale zahořklost, 
zášť, svár a hněv mohou zadusit Slovo, 
které mělo pozvednout tvou víru - mís-
to toho ho však pošpinilo a udělalo ho 

neefektivním.

Udělej dnes rozhodnutí, že již nebudeš přístavem hořkosti a také že 
budeš rychle odpouštět těm, kteří tě snad urazili. Odmítni mít něco proti 
někomu a tvá víra bude účinná.
Již dnes vítězíš!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Mou volbou je nechat plavat každou urážku. Mám lásku a chodím v ní. 
Nejsem zahořklý. Mám svobodu milovat ve jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Židům 12:15

23. srpna
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24. srpna Všechny věci jsou možné

2. Korintským 4:18
Když se nedíváme na to, co je vidět, 
ale na to, co vidět není; neboť to, co 
je vidět, [je] dočasné, ale to, co není 
vidět, [je] věčné. 

V našem dnešním písmu řecké slovo 
překládané jako dívat se znamená 
uvažovat, zaznamenat nebo vzít na 
vědomí Písmo. Tudíž to znamená, abys 
nedával pozornost, nebral v úvahu 
ani nebral na vědomí jakoukoli výzvu 
nebo překážku, které možná čelíš ve 
svém boji nebo i víře. Raději se dívej na 
každou překážku jako na pokrm. 

Dívej se na překážky jako na kamenné 
schůdky vedoucí k povýšení, neboť ti 
nic nemůže úspěšně oponovat, pro-
tože jsi více než vítěz. 
Izaiáš 54:17 praví:„Žádný nástroj vyt-
vořený proti tobě neuspěje.”

Již dnes se dívej na všechny zdánlivě nemožné situace jako na příležito-
sti pro tvá svědectví. Haleluja!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Nic pro mne není nemožné. 
Jsem více než vítěz!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům 8: 37
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25. srpna Duchovní rozměr

Marek 6:51-52
A nastoupil k nim do lodi a vítr se utišil. 
A oni ještě daleko víc sami v sobě žasli 
a divili se. Nepochopili totiž [nic] ohled-
ně těch chlebů, protože jejich srdce 
bylo ztvrdlé. 

Když učedníci uviděli Pána, jak jde po 
hladině vody, Bible říká, že ještě daleko 
víc sami v sobě žasli. Nevěřili by tomu, 
kdyby to neviděli na vlastní oči.  Snad 
souhlasíš, že to byl mimořádný čin, který 
předtím nikdy neviděli.

Avšak sleduj, co říká další verš:„Nep-
ochopili totiž [nic] ohledně těch chle-
bů, protože jejich srdce bylo ztvrdlé.“ 
Podlé Božího způsobu myšlení však v 
úžasu být neměli, když viděli, jak chodí 
po hladině. Kdyby jen pochopili, že záz-
rak s bochníky byl větší, pak by poznali, 
že jít po hladině byla pro Pána snadná 

věc. Místo toho však Pán řekl, že jejich srdce jsou ztvrdlá.

Zde je důvod, proč nás Písmo povzbuzuje, ať nezapomínáme na všech-
no, co nám dal, a abychom byli vděční ve všech věcech, především 
když Bohu předkládáme své modlitební prosby. Do vyšších duchovních 
rozměrů se můžeš dostat jen tehdy, kdy uznáš všechny zázraky, které 
Bůh vykonal ve tvém životě.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem vděčný za všechny obrovské věci, jež byly vykonány v mém 
životě skrze Krista, a tak přijímám vyšší duchovní rozměry, abych viděl 
to, co ostatní nevidí ve jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Marek 6:51
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26. srpna Stůj na Božím slově

Římanům 4:20
Nepochyboval tedy v nevěře o Božím 
zaslíbení, ale byl posílen vírou, když dal 
slávu Bohu.

Bible nám praví, že máme následovat 
kroky víry našeho otce Abrahama, 
ve své víře totiž nebyl  váhavý. Chci, 
abys zaregistroval, že Bible říká: „Nep-
ochyboval tedy v nevěře o BOŽÍM 
ZASLÍBENÍ”.To znamená, že Abraham 
upřednostnil Boží zaslíbení před vším os-
tatním, čeho se držel.

Mnoho lidí prohlašuje: „Nikdy nebudu 
nemocný. To auto je mé. Ta práce je 
má. To a ono je mé.” Nakonec jsou 
však frustrovaní, protože nevidí výsled-
ky, o kterých si mysleli, že se uskuteční. 
Jednoduše je tomu tak, protože pouze 
vytvářejí odraz svých tužeb místo toho, 
aby raději stáli na Božím slově, které jim 

zaslibuje jakoukoliv věc, jež vyhlásí.

Užití slova „zaslíbení” v Římanům 4:20 jednoduše vyjadřuje Boží jistotu, 
Boží záruku Abrahamovi nebo Boží slib. Ať už dnes stojíš před čímkoli, 
drž se každého Božího zaslíbení neboť On je věrný, aby tě dostal přes 
to všechno.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Boží slovo má v mém životě poslední slovo. Nebudu pochybovat o 
Božích zaslíbeních. Ať je výzev kolik chce, nepohne to se mnou. Zůstanu 
ve Slově silný ve jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Jozue 1:5-8
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27. srpna Kainós

2. Korintským 5:17
Proto, jestliže [je] někdo v Kristu, [je] 
nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, 
vše je nové! 

Věděl jsi, že ve chvíli, kdy jsi byl zach-
ráněn, ses okamžitě stal novým 
člověkem?
Všechno, co jsi v minulosti udělal a s 
čím tě lidé spojovali, už není skutečné. 
Jsi úplně nová bytost bez minulosti a 
předchozí historie.

To je chvályhodná novina, příliš dobrá 
na to, aby byla pravdou. Je to, jako bys 
nikdy předtím nic neukradl nebo nikdy 
předtím neskončil ve vězení. Vidíš, Bůh 
si udělal svůj domov ve tvém srdci a dal 
ti nového ducha. Znamená to, že ses 
stal spravedlivým, udělal tě bezúhon-
ným, bez provinění. Bůh se na tebe 
dívá a místo tebe vidí Ježíše. Najednou 
ses stal novým stvořením, které nikdy 

předtím neexistovalo.

Již dnes začni kráčet ve světle této pravdy a nedovol ďáblovi ani ni-
komu jinému, aby tě přiměl přemýšlet jinak. Jsi bez hříchu a bez hanby, 
to je velmi osvobozující pravda. Haleluja!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem nové stvoření v Kristu bez vazby na minulost. Jeho milost mi dala 
svobodu života a já kráčím ve světle Jeho spásy a lásky.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Jan 3: 4
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28. srpna V Kristu jsi naplněný

Kolossenským 2:10
A [tak] jste naplněni v tom, který je hla-
vou každé vlády a mocnosti. 

Co vidíš, když se na sebe díváš? Vidíš 
někoho, kdo je nedokonalý? Vidíš své 
předchozí neúspěchy a chyby v mno-
ha oblastech svého života? Nebo vidíš 
někoho, kdo je úplný a naplněný v Kris-
tu?

Dobrá zpráva je, že Bůh se nedívá tak 
jako člověk. Člověk vidí tělo, Bůh vidí 
ducha. On nás vidí již naplněné v Kris-
tu. Navzdory našim nedokonalostem 
se na nás dívá jako na nová stvoření, 
účastníky Božské přirozenosti a více než 
vítěze nad našimi neúspěchy. Chce 
totiž, abychom se na sebe dívali tak, 
jako se On dívá na nás.

Možná si myslíš, že ti něco schází, ať už 
to jsou zbožné charakterové vlastnosti nebo fyzické zdraví, klid v rod-
ině nebo finanční svoboda, my to však v Kristu už máme. Ty to teprve 
nezískáš, už teď to máš. Proto Jan řekl: „Milovaní, teď jsme Boží synové,” 
ale nečekáme na to, jsme již tady. Ježíš je tvé úplné odpuštění, úplná 
spravedlnost, úplná přízeň a úplná ochrana.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Hospodin je mojí silou a mou písní, stal se mou spásou. V Kristu jsem 
naplněný, nic mi neschází a nic není rozbité ani zlomené.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
2. Petrova 1:4
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29. srpna Vždy přítomná pomoc

Žalmy 46:2
Bůh je naším útočištěm i silou, velk-
ou pomocí, kterou nacházíme v 
souženích.

Věděl jsi, že starosti a strach nema-
jí ve tvé mysli žádnou oporu, když si 
uvědomíš skutečnost toho, že tě Bůh 
nikdy neopustí ani se tě nevzdá? Skrze 
své Slovo nám zaslíbil, že tak jako byl s 
Mojžíšem a proroky, bude také s námi. 
Realitou nového stvoření je, že Bůh v 
nás přebývá. Uvidíš Ho, jak na nejvyšší 
míru zvětší tvou radost a zábavu a 
budeš prospívat ve všem, co mluvíš a 
děláš. 

Jestliže jsi uprostřed dohadů, představ 
si Pána, jak stojí na doslech. Když Ho 
uvidíš přímo vedle sebe, jak ti předává 
svou milost, tvá slova se změní a řeč 
tvého těla bude více smířlivá. Objeví se 

totiž sebeovládání, které se nezrodilo ze silné vůle, nýbrž přichází nad-
přirozeně s vědomím, že ten, kdo tě miluje a dohlíží na tebe, je s tebou.

Nikdy nedovol sám sobě ztratit důvěru a radost. Nezapomeň, že Pán 
je vždy s tebou a není žádná výzva, která ti přijde do cesty, nad níž by 
nedovedl vyhrát. Užívej si život s vědomím toho, že jsi Bohem chráněný. 
On tě nikdy nezanechá ani se tě nevzdá.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Hospodin je velkou pomocí v čase potřeby a vede mě k vítězství v 
každé situaci. Nemohu být poražený, neboť Bůh je na mé straně ve 
jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Jozue 1:5, Matouš 28:20
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30. srpna Příliš požehnaný na to být stresovaný

Deuteronomium 28:4
Požehnaný bude plod tvého lůna...
 

Bůh jasně řekl: „Požehnaný bude plod 
tvého lůna.” Neměl na mysli pouze tvé 
děti, to by jednoduše řekl: „Požehnané 
budou tvé děti.” Ne, měl na mys-
li, že každý výnos z tvého těla bude 
požehnaný. Vše, co je součást a z 
tvého těla bude prvotřídní kvality! 

Týká se to i tvého zdraví.To znamená, i 
když tvůj lékař řekl, že máš ve svém těle 
dané zdravotní potíže, jen věř, že Hos-
podin nazývá tvé zdraví, jímž je plod 
tvého těla, požehnaným. A očekávej 
nepřetržitou chůzi v Božském zdraví!

Bratři a sestry, chci abyste pochopili, 
že jste byli požehnáni dávno předtím, 
než se vám ďábel snažil zlořečit. Není 
možné vám zlořečit! Vše, co je z vá,s se 

nesnaží být požehnané, to už je požehnané!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
V mém fyzickém těle jsem úplně v pořádku. Boží Duch, který je ve mně, 
mi každý den  dává vitalitu a energii k dobrému zdraví ve jménu Ježíše!
 

K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům 8: 11
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31. srpna Každá potřeba naplněna

Filipenským 4:19
Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu 
podle svého bohatství [v slávě] v Kristu 
Ježíši. 

Často slýchávám lidi, jak se modlí tento 
verš bez plného poznání nebo zjevení. 
Potřebujeme pochopit tento verš z 
pohledu autora. Zamýšlí se nad tím, co 
přimělo autora napsat to, co napsal. 

V prvé řadě to byl dopis od apoštola 
Pavla napsaný církvi ve Filipech. Církev 
poznala svou roli v podporování služby 
tak dalece, že apoštol Pavel prohlá-
sil kvůli jejich partnerství, že JEHO Bůh 
naplní a uspokojí všechny potřeby 
těch, kteří spolupracovali. Vidíš to?

Jestliže se staneš královským fi-
nančníkem, již nebudeš čelit nedostat-
ku v jakékoli oblasti svého života, ať už 
ve  financích, zdraví nebo ve vztazích. 

Neboť Bůh již připravil své velmi hojné zaopatření, které pro tebe překy-
puje a k tomu všemu i Jeho milost, více Jeho milosti! Jako Boží prorok 
nařizuji a vyhlašuji každou potřebu naplněnou ve jménu Ježíše!
V Kristu je převeliká hojnost. Tak ji teď přijmi!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Hospodin je můj pastýř, nic dobrého mi nebude scházet. Jsem zaop-
atřený shůry. Sloužím Bohu, který má více než dost.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Jan 6: 9
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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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1. září Proměňující síla milosti

Jan 1:14
A Slovo se stalo tělem a přebýva-
lo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, 
slávu, jakou má od Otce jednorozený 
Syn plný milosti a pravdy.

Když Pán Ježíš kráčel po této zemi, 
byl plným projevem a vyjádřením Boží 
lásky ke svému stvoření. Naše písmo pro 
dnešek říká, že byl plný milosti a pravdy. 
Přestože nyní již Pán nechodí mezi námi 
v těle, mám pro tebe dobrou zprávu.
Totéž Slovo, které se stalo tělem ve 
dnech pozemské služby, neztratilo ani 
špetku své moci a milosti. Stále můžeš 
zažít osobu Pána Ježíše a spojit se s Ním 
skrze Jeho slovo. Pokud máš pocit, že 
celý svět je právě teď proti tobě, Jeho 
slovo říká, že tě nikdy neopustí, ani se tě 
nevzdá.  Pokud jsi dnes nemocný, Jeho 
slovo hlásá, že „Jeho ranami jste byli 
uzdraveni.“ (1.Petrův 2:25)

Nezáleží na tom, co dnes potřebuješ. Jeho milost je pro tebe do-
statečná. Když se dnes podíváš do Božího slova, milost ti byla poskyt-
nuta, aby zlomila každou závislost a aby uzdravila každé zlomené srdce 
ve jménu Ježíše!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Boží milost mi stačí. Mohu dělat všechny věci skrze Krista, který mě posi-
luje! Větší je ten, který je ve mně, než ten, který je ve světě. Haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům 8:3-4
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2. září V mém Duchu

Zachariáš 4:6
Na to mi řekl: „Toto je slovo Hospodino-
vo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, 
nýbrž mým duchem, praví Hospodin 
zástupů.“

Když se snažíš dělat mocné činy vlast-
ním lidským úsilím, vždy bojuješ. Toto 
nikdy nebyl Boží plán. Dal nám svého 
Ducha, který je nejmocnější bytostí ve 
vesmíru.
Můžeš dělat mocné činy, když ne-
zapomeneš na Boží moc uvnitř sebe. 
Bible ti říká, že v tobě přebývá Duch 
Toho, který vzkřísil Krista z mrtvých. 
Ten také oživí tvé smrtelné tělo svým 
Duchem, který v tobě přebývá. 

Vše potřebné k tomu, abys zvítězil, je 
Duch Svatý. On je autorem všeho do-
brého ve tvém životě a nikdy ti v ničem 

nestraní. Touží, aby ses podvolil a dosáhl svého největšího potenciálu. 
Uznej Ho ve všech směrech. Dovol Mu být tím, kdo tě vede ve všem, co 
dnes děláš.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem Boží dítě plné moci a Ducha Svatého. Mohu dělat všechny věci 
skrze Krista, který mě posiluje v mocném jménu Ježíše! 
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům 8:11
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3. září Buď uzdraven

Jan 5:14
Později vyhledal Ježíš toho člověka v 
chrámě a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už ne-
hřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!“

Navzdory tomu, čemu jsi byl vyučen a 
čemu věříš, Bůh nezadržuje svou dobro-
tu a požehnání kvůli špatným věcem, 
které jsi mohl spáchat. Bůh je pořád 
dobrý. Nemá změny nálad. Miloval tě 
a požehnal ti dlouho předtím, než jsi 
udělal cokoliv správně.
Všimni si dnes v našem písmu, že Pán 
Ježíš právě uzdravil člověka, který byl 
nemocný třicet osm let. Zajímavé je, 
že ten muž byl jasný hříšník, protože 
Pánův pokyn byl: „Už nehřeš.” Pán Ježíš 
nečekal, až muž začne činit pokání. Vz-
táhl k němu ruku a uzdravil ho.
Bůh nepoužívá nemoc k pokoření 
nebo trestání svých dětí. To je lež z jámy 
pekelné. Pokud se dnes ve svém těle 

soužíš nemocí, chci, abys položil ruku na místo své bolesti. Mluvím z moci 
Ducha Svatého a přikazuji nemoci, každé formě rakoviny, každé nemo-
ci krve, každému duchu slabosti, aby opustil tvé tělo nyní v mocném 
jménu Ježíšově! Uzdrav se v mocném jménu Ježíše!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem uzdraven ve jménu Ježíše! Nemoci a choroby ve mně nemají mís-
to, jsem chrám Ducha Svatého, haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1 Petr 2:24
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4. září Apekdýomai

Koloským 2:15

Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou 
mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.

Výše uvedené písmo nade vši pochyb-
nost dokazuje, že máš vítězství nad 
všemi silami a knížectvími. Tvé vítězst-
ví není založeno na tom, co jsi udělal 
nebo co děláš. Je založeno na tom, 
co náš Pán a Spasitel již udělal. Ježíš 
porazil knížectví a síly nepřítele! Slovo 
porazit přeložené do řečtiny je apek-
dýomai, což znamená odzbrojit.  Zcela 
tě zvýhodnil, snížil nepřátele na nicotu 
a nemůžou tě ovládat.

Uspořádal veřejnou podívanou na 
ďábla a jeho démony. Už tě nemohou 
finančně ovládnout. Tyto síly se sta-
ly bezmocnými! Jsou to sesazené síly! 
Nesnaž se je překonat. Jen přijmi vírou 

to, co Ježíš udělal. Udělal to pro tebe! Kristovo vítězství je tvé vítězst-
ví. Kristus již vyhrál ve tvé rodině. Vyhlašuj své vítězství nad satanem ve 
svých financích, ve svém manželství a ve svém zdraví. 

Nezáleží na tom, jaké výzvě dnes čelíš. Dobrou zprávou je, že Kristus je 
vítěz. Nepřítel byl poražen a můžeš přijmout vítězství pro sebe. Začni up-
latňovat svou pravomoc v Kristu a užij si dnes plnost Božího požehnání. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Už nepodléhám ďáblu a jeho stoupencům. Kristus je můj úkryt. Přemohl 
jsem je, neboť větší je ten, kdo je ve mně, než ten, který je ve světě. 
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1 Jan 4:4
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Překonal jsi svět

1.Jan 4:4-5 
Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá 
svět. A to vítězství, které přemohlo svět, 
je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, ne-
li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 

 
Každý, kdo věří v Ježíše Krista, je vítěz. 
Ve skutečnosti se narodil, aby vyhrál. 
Ve výše uvedeném písmu chápeme, 
že každý, kdo se narodil z Boha, již 
překonal svět. Má v sobě kvas, který 
nakyne.  Ať se s ním stane cokoliv, vy-
jde z něj vítěz. Byl jsi navržen tak, abys 
vládl. Byl jsi stvořen pro velikost a slávu. 
Přemohl jsi svět!

Bůh znal výzvy, které přicházejí na tento 
svět. Vytvořil člověka, který je schopen 
povznést se nad všechny výzvy. Ten 
člověk je nové stvoření. Ježíš Kristus 
ti dal život vítězství. Odmítni cokoliv 
menšího.

Slovo Boží říká, že jsi víc než dobyvatel, jsi zrozen z Boha a vítězství je ve 
tvé DNA. Jdi ven a dobývej ve jménu Ježíše!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem navržen tak, abych vše překonal. Vládnu ve jménu Ježíše. Přemohl 
jsem svět. Věřím ve vítězství a vyhrávám každý den. 
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1 Petr 2:24

5. září
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6. září Zmocněn Boží láskou

Efezským 3:19
Poznat Kristovu lásku, která přesahuje 
každé poznání a dát se prostoupit vší 
plností Boží.

Prožívat plnost Boha znamená, být plný 
všeho, co Bůh pro tebe má. Být plný 
Boha znamená přijít na místo života, 
pokoje, hojnosti a celkového zdraví. 
Když tě Bůh stvořil, navrhl tě, abys 
běžel na optimální úrovni, jako když 
jsi naplněn správným druhem benzínu 
nebo nafty.

Když si uvědomíš, jak moc tě Bůh miluje, 
a živíš se Jeho láskou k tobě, budeš na-
dpřirozeně prožívat plnost Boha. Bible 
nám říká, že Bůh sám je láska, a když 
si jsi vědom jeho lásky k tobě, začneš 
chodit v božské přirozenosti. Bratři a 
sestry, když začnete chodit v lásce, 
zažijete obrovská Boží požehnání, ex-

plodující ve vašich životech. Stanete se magnetem na požehnání.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Láska k Bohu je v mém srdci prolita Duchem Svatým. Odmítám chodit 
ve strachu a odsouzení. Jsem přijat v milovaném Bohu. Haleluja! 
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1 Jan 4:8,16
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7. září Moc Boží v tobě

Efezským 1:19
A jak nepřekonatelně veliká je moc, 
jejímž mohutným vlivem působí vůči 
nám věřícím.

Bratři a sestry, je v nás moc. Ať už to cítíš 
nebo ne, pořád tam je! Problémem 
věřícího nikdy není nedostatek moci! 
Jsi mocnější než kterýkoliv ďábel, který 
kráčel po této zemi. Kdybys jen věděl, 
jak dosáhnout této síly v sobě.
Pavel říká: „Nesmírná velikost jeho moci 
[dunamis] k nám, kteří věří.“ Potom říká: 
„Vlivem působí.” (Efezským 1:19) Něk-
teré věci fungují jen na základě něčeho 
jiného. To znamená, že ta věc nebude 
fungovat bez té druhé věci. Obě jsou 
vzájemně na sobě závislé. 
Když se začnete modlit v Duchu, moc 
dunamis tebou uvnitř pohne. Pro-
to Bible říká, že ten, kdo se modlí v 
neznámém jazyce, se dobíjí. Když se 

dnes modlíš v Duchu Svatém, představ si uzdravení ve svém těle, vnímej 
své povýšení. Jsi nezastavitelný ve jménu Ježíše!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Boží moc je ve mně. Modlím se dnes a každá stopa nemoci v mém těle 
mizí ve jménu Ježíše! Strach a deprese už nejsou, v mocném jménu 
Ježíše! 
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1 Jan 2:27
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8. září Jméno Ježíš

Jan 14:13-14
A za cokoli budete prosit ve jménu 
mém, učiním to, aby byl Otec oslaven 
v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve 
jménu mém, já to učiním.

Lítost nad minulostí a obavy z budouc-
nosti nic nezmění. Místo toho se podívej 
na svého nebeského Otce, protože On 
je pro tebe právě v tomto okamžiku. 
Můžeš si být jistý, že se o tebe postará.
Bůh poslal svého Syna, aby pro tebe 
zemřel. A Ježíš ti dal krev - koupil prá-
vo na bohatý život, plný smyslu a 
účelu! Koupil pro tebe právo chodit v 
božském zdraví po všechny dny svého 
života! Dal ti právo na své zásoby, i když 
ekonomika klesá!
Přesně proto řekl svým učedníkům: 
„Můžete se zeptat na cokoliv v mém 
jménu a bude vám to dáno.” (Jan 
14:14) Máte plnou moc používat to 

nádherné jméno a to čemu dnes čelíš, nebude mít jinou možnost, než 
se poklonit ve tvůj prospěch.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Ve jménu Ježíše přijímám autoritu svých financí. Můj Bůh mi dodá 
veškerou vůli podle svého bohatství v Jeho slávě.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům  8:31
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9. září Víra

Galatským 5:6
V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li něk-
do obřezán či ne; rozhodující je víra, 
která se uplatňuje láskou.

Víra funguje láskou. Tvá víra může 
pohnout horami, ale když křesťan 
umožňuje sváry a hořkosti ve svém srd-
ci, nebude oslavovat Boha, protože 
nekráčí v lásce. 
Podle Jakuba 3:16 hořkost a sváry pod-
porují zmatek, nepokoje, nesoulad, 
vzpoury, všechny druhy zla a odporné 
praktiky. Což samozřejmě brání pravé 
službě Ducha Svatého.
Římanům 10:17 se říká: „Víra je tedy ze 
slyšení zprávy a tou zprávou je Slovo 
Kristovo..” Víra změnit svůj svět přichází 
k tobě ve slově Božím. Ale hořkost, zlo-
ba, sváry a hněv by mohly  udusit  Slo-
vo, které by mělo posílit tvoji víru, a tím ji 
znehodnotit a učinit neúčinnou.

Rozhodni se ještě dnes, že nebudeš mít hořkost a také že rychle odpustíš 
těm, kteří ti ublížili. Odmítni držet cokoliv proti komukoliv a tvá víra bude 
účinná. Dnes vyhráváš.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Rozhoduji se upustit od každé urážky, kterou jsem přijal, a prohlašuji, že 
budu kráčet v lásce. Jsem osvobozen od nenávisti a svobodný milovat 
ve jménu Ježíše.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Židům 12:15
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10. září Všechno je možné

2.Korintským 4:18
Proto se nedíváme na to, co je vidět, 
ale na to, co vidět není. Vše viditelné je 
totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.

V našem dnešním písmu řecké slovo 
hledět znamená zvažovat, označovat 
nebo mít o tom poznání. Písmo proto 
znamená nedávat pozornost, zvažo-
vat nebo brát v úvahu jakékoli těžko-
sti nebo překážky, kterým můžete čelit 
v boji o víru. Raději pohlížej na každou 
výzvu jako na chléb.
Podívej se na překážky jako na odra-
zový můstek pro svůj růst, protože nic 
nemůže úspěšně stát proti tobě, pro-
tože jsi víc než dobyvatel. Izajáš 54:17 
říká: „Žádná zbraň vyrobená proti vám 
nebude prosperovat.” Dnes se podíve-
jte na všechny zdánlivě nemožné situ-
ace jako na příležitosti ke svému svě-
dectví. Haleluja!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Mohu činit všechny věci skrze Krista, který mě posiluje. Nic pro mě není 
nemožné, jsem víc než přemožitel!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům  8:37
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11. září Duchovní dimenze

Marek 6:51-52 
Nastoupil k nim do lodi a vítr se utišil. 
Oni z toho byli úplně omráčení úžasem. 
Nepochopili totiž nic ohledně těch 
chlebů; jejich srdce bylo tvrdé.

Když učedníci viděli Pána chodit po 
vodě, Bible říká, že byli velice ohrome-
ni. Nemohli tomu uvěřit, dokud to nev-
iděli na vlastní oči. Jistě bys souhlasil s 
tím, že se jednalo o mimořádný výkon, 
který předtím nikdo z nich neviděl.

Ale sleduj, co říká následující verš: 
„Nepochopili totiž nic ohledně těch 
chlebů; jejich srdce bylo tvrdé.“ Po-
dle Boží mysli by neměli být ohromeni 
tím, že Ježíš chodí po vodě. Kdyby jen 
pochopili, že zázrak s chleby byl větší, 
věděli by, že pro Pána to je snadná 
věc. On však místo toho říká, že jejich 
srdce byla zatvrzelá.

Vidíš, proto nás Písmo povzbuzuje, abychom nezapomínali na Jeho po-
moc a byli vděční ve všech věcech, zvláště když předkládáme naše 
žádosti Bohu. Do vyšších duchovních dimenzí můžeš přejít pouze tehdy, 
když uznáš každý zázrak, který Bůh ve tvém životě udělal.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem vděčný za všechny skvělé věci, které byly vykonány v mém 
životě skrze Krista a přijímám vyšší duchovní dimenze, abych viděl, co 
ostatní nevidí v jménu Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Marek 6:51
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12. září Stůj na Božím slově

Římanům 4:20 
Nepochyboval nevěřícně o Božím 
zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak 
vzdal slávu Bohu. 

Bible říká, že máme následovat kroky 
víry našeho otce Abrahama. On ve 
své víře neochaboval. Chci, aby sis 
povšiml, že Bible říká, že „nepochyboval 
O BOŽÍM ZASLÍBENÍ.“ To znamená, že 
Abraham měl Boží slib na prvním místě 
navzdory všem okolnostem.

Mnoho lidí prohlašuje: „Nikdy nebudu 
nemocný, auto je moje, práce je moje, 
tohle a tohle je moje.“ Nakonec jsou 
však frustrovaní, protože nevidí výsled-
ky, o kterých si mysleli, že se zhmotní. Je 
to jednoduše proto, že pouze opakují 
své touhy, spíše než stojí na Božím slově, 
které jim slibuje vše, co prohlašují. 

Použití slova zaslíbení v Římanům 4:20 jednoduše mluví o Boží jistotě, Boží 
záruce Abrahamovi nebo Boží přísaze. Proto ať už dnes stojíš před čím-
koli, drž se každého Božího zaslíbení, protože On je věrný a provede tě 
tím.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Boží slovo má v mém životě poslední slovo. Nebudu nestálý v Božích 
zaslíbeních. Žádná výzva mnou nepohne. Zůstanu silný ve Slovu v 
jméně Ježíš.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Jozue 1:5-8
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13. září Pošli svou víru pracovat

Římanům 4:20 
Nepochyboval nevěřícně o Božím 
zaslíbení … 

Mnoha věřícím, kteří čelí obtížným situ-
acím, se zdá, že mají na výběr spoustu 
možností. Nicméně když všechny 
selžou, najednou si uvědomí: „Ach, 
tak co kdybychom vyzkoušeli Boha.“ V 
našem výše uvedeném písmu Abraham 
neopustil svou víru, když mělo znamení 
zpoždění. Pevně se držel zaslíbení, které 
mu Bůh dal, když řekl: „Učiním tě otcem 
národů.“ (Genesis 17:4)

Bible říká: „Nepochyboval.“ Jinými slo-
vy, odmítl se dívat na situaci a okolno-
sti. Tvrdohlavě se držel své víry a řekl: 
„Buď Boží cesta nebo žádná cesta,“ 
dokud se Boží slib nenaplní. Kde je tvoje 
víra dnes? Je ukrytá někde pod skalou 
nebo trouchniví ve skříni za moukou, 

která je prošlá už dva roky?

Dnes pošli svou víru pracovat. Nevzdávej se! Nevzdávej se! Buď silný a 
vzdej slávu Bohu skrze všechno. Stůj na Slově a aktivuj svou víru.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Moje víra pracuje pro mě. Je to silná víra, která dosahuje velkých věcí. 
Poddávám svůj život Ježíši Kristu a vše překonávám v Ježíšově jménu, 
haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Židům 11:6
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14. září Láska nade vše

1 Korintským 13:1-2 
Kdybych mluvil jazyky lidskými i 
andělskými, ale lásku bych neměl, 
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. 
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl 
všem tajemstvím a obsáhl všechno 
poznání, ano, kdybych měl tak velik-
ou víru, že by hory přenášela, ale lásku 
bych neměl, nic nejsem. 

Uvědomuješ si, že všechny duchovní 
dary jsou jen výrazem Boží lásky k nám, 
takže nemůžou být větší než láska?

Proto když se znovu narodíme, Duch 
Svatý vylije lásku do našich srdcí.  Jsi 
obdařen schopností chodit v lásce a 
fungovat jako Bůh. Je naší přirozeností 
milovat. Proto Pavel řekl, že může mluvit 
jazyky andělů, ale bez lásky je to všech-
no bezcenné. 

Hledej dnes lásku. Než uděláš krok, zeptej se sám sebe, zdali je láska tvůj 
motiv. Když ráno vstaneš, rozhodni se projevit lásku i těm, o kterých si 
myslíš, že si ji nezaslouží. To je pravá láska. Římanům 5 verš 5 říká, že Boží 
láska je vylita do našich srdcí. Pro nás věřící to znamená, že každý z nás 
je schopen milovat nemilovatelné. Hledej dnes lásku, začni hned. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Miluji, protože můj Otec je láska. Mým dnešním největším úkolem je 
hledat lásku. Rozhodl jsem se milovat!  
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1. Jan 4:7
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15. září Vysvobozen Slovem

Římanům 1:16 
Nestydím se za evangelium: je to moc 
Boží ke spasení pro každého, kdo věří, 
předně pro Žida, ale také pro Řeka. 

V minutě, kdy slyšíš nebo čteš dobrou 
zprávu, uvěříš jí a přijmeš ji, Jeho slovo 
se změní na sozo (řecké slovo pro „sp-
asit“), takže jsi úplný ve všech směrech, 
„neboť to je Boží moc ke spáse pro 
každého, kdo věří.“

Co je tou dobrou zprávou? Dobrou 
zprávou je, že nás Bůh natolik miluje, 
že nám dal svého Syna, aby na sebe 
vzal tvůj trest, abys mohl mít Jeho 
požehnání, aniž bys na něm musel 
pracovat. Zázraky se nestanou, pro-
tože věrně následuješ nějaký vzorec. 
Ale když uslyšíš dobrou zprávu, která je 
hlásána, a prostě jí uvěříš. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem to, co říká Boží slovo, a mohu dělat to, co říká, že mohu udělat. 
Jsem úplný a nemůžu se spokojit s ničím menším ve jménu Ježíše. 
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům 2:4



84

16. září Důvěřuj Pánu

Žalmy 20:8 
Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, 
nám je nadějí náš Bůh – má jméno Hos-
podin!

Je úžasné vědět, že v Ježíši máme 
přítele, který je nám bližší než náš bratr. 
Proto řekl: „Nikdy tě neopustím a ani se 
tě nezřeknu, budu s tebou v dobách 
těžkostí.“ Je stálým zdrojem a zná tě 
lépe než ty sám sebe.

Naše opora i naděje by vždy měla být 
v Kristu, máme v tom výhodu oproti sys-
témům světa. Je nebezpečné být up-
evněn ve věcech světa. Uvidíš, že když 
ekonomika selže, Pán nezklame. Když 
ani ti nejlepší lékaři nenajdou lék, Bůh 
nezklame.

I když tě opustí tví blízcí, On je ten, kdo 
při tobě stojí, protože slíbil, že tě nikdy 

neopustí ani tě nenechá. Proto Bible říká, že člověka s pevným pos-
tojem On chrání dokonalým pokojem. Ať je tedy Bůh ten, komu dnes 
důvěřuješ, a nikdy nebudeš zklamán.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Dnes se rozhoduji dát svou důvěru Pánu, protože On mě s jistotou nejen 
nikdy neopustí, ale ani se mě nezřekne. Je mým jediným zdrojem vše-
ho, a v důsledku toho jsem požehnán.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Žalmy 46:1
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17. září On kvalifikuje povolané 

1.  Korintským 1:26 
Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povol-
al: podle lidských měřítek mezi vámi 
není mnoho moudrých, mocných nebo 
urozených.

Zatímco toto čteš, možná ti běží hla-
vou, že v očích tohoto světa nejsi nik-
do, že jsi odepsaný nebo prohrávající. 
Mám pro tebe dobrou zprávu. Boží slo-
vo říká, jestliže nejsi moudrý, mocný ani 
urozený podle těla, potom jsi pro Něj 
hlavním kandidátem na povolaného!

Jeho specialitou je používat nevybav-
ené. Ty, kteří nevědí, učiní těmi, kdo 
vědí. Když tě začne používat, uvidíš jak 
Jeho přízeň, moc a růst změní tvůj život. 
Pokud si myslíš, že ve srovnání s ostat-
ními ve světě jsi slabý a malý, tehdy tě 
Bůh může pro sebe použít k velkým a 
úžasným věcem. 

Jeho síla je dokonalá ve slabosti a ty uděláš čáru přes rozpočet nepříteli, 
který si myslel, že tě srazil na kolena.  

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Povýšení je mé a není to proto, že jsem plně vybavený, ale protože mě 
vybavil Bůh. Jeho síla je dokonalá v mé slabosti ve jménu Ježíš! 
 
K DALŠÍMU STUDIU:
2. Korintským 12: 9 
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18. září Každá potřeba naplněna 

Filipským 4:19
Můj Bůh pak podle svého bohatství 
slavně naplní i každou vaši potřebu v 
Kristu Ježíši.

Často jsem slyšel lidi, jak se modlili výše 
uvedený verš bez plného poznání 
nebo zjevení. Toto Písmo musíme po-
chopit z pohledu autora. Udělej si čas 
a podívej se, co přimělo autora napsat, 
co napsal.

Za prvé to byl dopis od apoštola Pavla 
církvi ve Filipech. Tato církev rozuměla 
své roli v podpoře služby, a to do takové 
míry, že apoštol Pavel musel prohlásit, 
že díky partnerství jeho Bůh (apoštola 
Pavla) naplní a uspokojí všechny potře-
by partnerů. Vidíš to?

Když se staneš finančním podporo-
vatelem království, nemůžeš již více 

čelit žádnému nedostatku v jakékoli oblasti svého života, a to ať už se 
jedná o finance, zdraví nebo vztahy. Neboť Bůh již připravil svou nad-
bytečnou zásobu, která bude hojná k tobě.  A to navíc Jeho milostí a 
skrze Jeho milost. Proto jako Boží prorok rozhoduji a prohlašuji naplnění 
každé tvé potřeby ve jménu Ježíše. V Kristu je nadbytek. Obdrž to právě 
teď.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Pán je můj pastýř a nebude mi scházet žádná dobrá věc. Jsem záso-
bený z nebes, protože sloužím Bohu, který má víc než dost.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Jan 6:9
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19. září Můj pomocník 

Jan 14:26
Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého 
Otec pošle v mém jménu, ten vás 
naučí všemu…

Jako věřící, který je nové stvoření, jsi 
připraven působit z jiné dimenze, než 
jakou zná svět. Jsi povolán, abys zjevil 
Boží slávu a moudrost.  Byl jsi stvořen, 
abys fungoval s jinou formou moudrosti. 
Nikdy bys už neměl tápat ve tmě, aniž 
bys znal řešení na otázky života.

Bible říká, že Duch Svatý tě naučí 
všechny věci. Ano, naučí tě všechny 
věci! Opravdu tomu věříš? Nebo jsi jako 
někdo, kdo věří, že je třeba hledat Boží 
radu pouze pro duchovní věci, ale ji-
nak pro všechny ostatní upřednostňuje 
„odbornou“ pomoc?

Duch Svatý je mimořádný stratég, 
když tvá firma skomírá nebo je tvé manželství v troskách. Když dnes vy-
jdeš ven, neseš Ducha Svatého v sobě a neexistuje věc, která by byla 
nemožná pro tebe. V Ježíši máš nejlepšího poradce na všechno.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Nikdy nejsem bez pomoci. Vynikající stratég je na mé straně. Obdržel 
jsem odvahu jednat a vše vždy překonat.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Jan 16:13
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20. září Nejvyšší úroveň víry

Matouš 8:8
Setník však odpověděl: „Pane, ne-
zasloužím si, abys vešel pod mou stře-
chu. Řekni jen slovo, a můj služebník 
bude uzdraven.

Tento setník nebyl ani Žid, přesto rozu-
měl víře do takové míry, že Ježíš řekl, že 
neviděl tak velkou víru v celém Izraeli. 
Víra setníka byla vidět v jeho přes-
vědčení, že každé slovo, které Mistr 
promluví, bude stačit k uzdravení jeho 
sluhy. Věřil v Ježíšovo slovo a příkaz au-
tority nad nemocí.

Vidíš, setník rozuměl vojenskému 
postavení. Pochopil, že Ježíš je Boží Syn, 
takže Jeho autorita je větší než jakáko-
li nemoc. Vše, co potřeboval a chtěl, 
bylo jen, aby Ježíš řekl slovo, že jeho slu-
ha je uzdraven.

Autorita říká, že víš, kdo jsi, a máš pravomoc rozhodnout a vyhlásit věc 
a ta se stane. Tato autorita ti dává moc promluvit k situaci ve tvém 
životě, aby zmizela, nebo mluvit k nemoci, démonu, depresi i osamělos-
ti, aby tě přestali utlačovat. Dnes je toto pomazání autority již v každém 
věřícím, potřebuješ jen věřit a jednat podle toho tím, že otevřeš svá ústa 
a budeš mluvit.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Kristus ve mně je veškerá autorita, kterou potřebuji. Plně uplatňuji tuto 
autoritu nad nemocí, smrtí i nedostatkem. Věřím, a proto to dnes vy-
hlašuji ve jménu Ježíše.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Genesis 1:3
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21. září Vidím tě jít nahoru!

Židům 4:12
Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší 
než jakýkoli dvousečný meč; proniká 
až do rozdělení duše a ducha, kloubů a 
morku a je schopné rozsoudit myšlen-
ky a postoje srdce. 

V tomto písmu je Boží slovo přirovnáno k 
něčemu řezajícímu, k meči. Řecké slo-
vo pro ústa je stoma  a znamená řezat. 
Negativní slova nad námi vyřčená mo-
hou seříznout naše určení a budouc-
nost. Proto by tvá slova měla být vždy 
plná víry a naděje.

Slovo je tvou zbraní k převaze a k vy-
mazání a odřezání negativních slov 
a situací. Ve svém srdci můžeš věřit 
všemu, čemu chceš, ale jestli tvá ústa 
zůstanou zavřená, tvá situace se nikdy 
nezmění. Bible říká, že v moci jazyka je 
život i smrt a kdo ho miluje, nají se jeho 

ovoce. Slovo je ta nejmocnější věc ve vesmíru. Koneckonců mluvenými 
slovy byly zformovány světy. Slovo stvořilo svět. Víra nikdy nepřesáhne 
tvé vyznání. Říkej své vyznání a nechej ho, ať ti vytvoří cestu. Jednej 
podle toho, jak mluvíš, a do svých okolností uvolňuj moc skrze Slovo. 
Vidím, jak míříš výše!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Bůh se chce ukázat skrze mne. Nezáleží na tom, co bylo proti mně řeče-
no. Odřezávám každé slovo pochybností a negativity nad svým živo-
tem, které mělo úmysl zničit mé určení. Dnes promlouvám život a tak 
sklízím úrodu.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům 10: 9
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22. září Všechny věci napomáhají k dobru

Genesis 37:28
Když je ti midiánští obchodníci míjeli, 
vytáhli Josefa z jámy a prodali ho Izma-
elitům za dvacet šekelů stříbra. Ti tedy 
Josefa odvedli do Egypta.

Umíte si představit, co asi Josefovi 
běželo hlavou, když byl v jámě? Jeho 
vlastní příbuzní ho prodali za dvac-
et šekelů stříbra. Vysmívali se mu a 
nazývali ho snílkem, strhli jeho krásný 
mnohobarevný plášť a hodili ho do 
jámy, aby tam zemřel.

Bylo to, jako kdyby jeho svět skončil, 
ale jak jde příběh dál, Bůh to všechno 
obrátil a on přistál v paláci nejmocně-
jšího národa svého času. Když se mu 
jeho bratři omlouvali za to, že ho pro-
dali tak jim řekl:

Genesis 45:5 „ ....A teď se netrapte a 
nehněvejte se na sebe, že jste mne sem prodali. Neboť Bůh mne po-
slal před vámi pro zachování života.“Není divu, že apoštol Pavel měl 
troufalost říci: „Všechny věci spolu působí k dobrému.“ Neřekl totiž, že 
jen některé věci, ale všechny věci, a to včetně otevřených i zavřených 
dveří. Začni děkovat Bohu za zavřené dveře.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Všechny věci napomáhají k mému dobru. Všechny mé chyby pracují 
pro mne, abych šel dopředu. A i kdybych upadl sedmkrát, postavím 
se a zůstanu stát. Neboť miluji Boha a jsem povolaný podle Jeho před-
sevzetí. Děkuji Ti, Otče, za zavřené dveře ve jménu Ježíše Krista.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Římanům 8: 28
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23. září Znovu vytvoř svůj svět

Jakub 3: 5-6,8
Tak i jazyk je malý úd, ale honosí se 
velkými věcmi. Hle, jak malý oheň, a 
jak velký les zapálí! I jazyk je oheň, 
svět nepravosti; jazyk je mezi našimi 
údy ten, který poskvrňuje celé tělo, 
zapaluje běh našeho života a sám 
je zapalován Gehennou. ...ale jazyk 
neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to nepoko-
jné zlo, plné smrtonosného jedu. 

Slova, která říkáš, tě mohou v životě 
vyzdvihnout nebo položit. Hle, jak 
mocný je jazyk. Vidíš, je možné se dostat 
z problémů mluvením. Hle, jak mocný 
je jazyk Božího slova, které je počato ve 
tvém srdci, zformováno tvým jazykem a 
vyřčeno tvými ústy, stává se duchovní 
silou uvolňující Boží schopnost v tobě. 
Tvá ústa nikdy neslouží jen ke žvýkání. 
Vykonávají obrovskou práci obnovy 
tvého světa. Když budeš mluvit zle, 

uvidíš jen katastrofu.

Fakt je ten, že řecky jsou ústa stoma a význam tohoto slova je nůž. Mi-
lovaný, když totiž mluvíš, odřezáváš tak nemoci, odřezáváš chudobu, 
rozsekáváš zlozvyky na kousky. Tvá ústa jsou prostředkem, který slouží k 
proměně tvého světa. Dostaň se z problémů mluvením a uvidíš, jak je 
tvůj svět obnovený!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Ve jménu Ježíše znovu vytvářím svůj svět. Kde byly problémy, tam 
promlouvám obnovení.  Kde nepřítel přinesl chaos, záplavy, vítr a 
bouře, tam svými ústy vyhlašuji: „Utište se.“  Ve jménu Ježíše můj svět se 
mění, zatímco má ústa mapují kurz pro můj život.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Přísloví 18:21
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24. září Boříš překážky, zacházíš za hranice

Filipským 4:13
Všechno mohu v Tom, který mne posi-
luje. 

Slyšel jsem mnoho lidí, kteří když vyrůsta-
li, často slýchávali různé výroky jako 
jsou: „Ty se nikdy na nic nezmůžeš. Ty 
se nikdy nikam nedostaneš. Jsi nanic. 
Neumíš to a tamto nebo naše rodina 
to nikdy nepřekoná.“ Mám však pro 
tebe dobrou zprávu. Ty jsi příliš vybav-
ený, abys zklamal! Boříš totiž překážky 
a zacházíš za hranice. Kam tvá rodina 
nedovedla dojít, ty dojít můžeš. Vy-
letíš až nad mraky! Nemáš totiž žádné 
omezení!

Vidíš, uvnitř sebe máš obrovitost ve 
formě Ježíše Krista. Nejsi obyčejná Zuz-
ka nebo Honza, jsi ve své rodině tahoun 
a zvedáš v ní laťku. Vzhlížejí k tobě, pro-
tože pro tebe neúspěch nikdy nebyl a 

ani být nemůže. Začni chodit v pravdě o tom, kým jsi v Kristu. Jsi vítěz, 
navrhnutý k úspěchu a rozkvětu. Prohra není ve tvém DNA.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Všechny věci napomáhají k mému dobru. Všechny mé chyby pracují 
pro mne, abych šel dopředu. A i kdybych upadl sedmkrát, postavím 
se a zůstanu stát. Neboť miluji Boha a jsem povolaný podle Jeho před-
sevzetí. Děkuji Ti, Otče, za zavřené dveře ve jménu Ježíše Krista.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Žalm 1
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25. září Slovo v tobě

Koloským 3: 16
Slovo Kristovo ať ve vás bohatě 
přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem 
vyučujte a napomínejte a [s vděčností] 
zpívejte Bohu [ve svých srdcích] ch-
valozpěvy, oslavné zpěvy a duchovní 
písně. 

Až v tobě Boží slovo vyroste, bude 
vítězit. Naše úvodní písmo nás na-
pomíná, ať v sobě necháme Kristovo 
slovo bohatě přebývat. Co se týče Slo-
va, Bůh nechce, abys byl podvyživený. 
Má zájem na tom, aby Slovo v tobě žilo, 
a to v hojnosti.

Pán Ježíš řekl: „Ústa mluví, čím srdce 
přetéká.“ Nemůžeš mluvit, co jsi nes-
lyšel. Proto je prioritní nespěchat ve 
studování, poslouchání ani při rozjímání 
nad Slovem. Slovo ovlivní tvé myšlen-
kové pochody. Náhle začneš říkat: 

„Nemohu být poražený. Nemohu být nemocný. Přemohl jsem nemoc. 
Přemohl jsem smrt. Spolu s Kristem jsem byl vzkříšen.“ Tato slova převez-
mou péči o tvé tělo a nemoc tak musí ustoupit.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Pánovo slovo ve mně bohatě přebývá.  Já jsem to, co Slovo říká, že 
jsem. Já mohu dělat, co Slovo říká, že mohu dělat. Slovo ve mně pro-
dukuje dobré výsledky ve jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Skutky 20: 32
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26. září Jsi mocný

Efezským 3:20
Tomu pak, kdo je mocen podle síly, 
kterou působí v nás, učinit daleko více 
nade všechno, co žádáme nebo co si 
můžeme pomyslet.

Jsi si vědom moci, která je v tobě? 
Bůh, kterému sloužíme, je samozřejmě 
všemohoucí Bůh a s Ním jsou všechny 
věci možné.  Nicméně je důležité zmínit 
tuto pravdu o moci měnit skutečnosti. 
Uvnitř tebe je Jeho moc, která vyvolá 
zázrak, po kterém toužíš nebo který 
žádáš. A je na tobě, uvést to do pohy-
bu. 

Když jsme četli úvodní verš, dozvědě-
li jsme se v něm, že cokoliv Bůh bude 
dělat v našich životech, bude podle 
míry dosahu Jeho moci v nás.

Už dnes aktivuj Boží moc, která je v tobě, 
smělým vyhlášením Božího slova. Bůh a Jeho slovo jsou jedno.  Jestliže 
vyhlásíš Slovo do jakékoliv situace, vyzveš tím Jeho moc ke změně dané 
situace. Chceš-li tedy vidět uvolnění Boží moci ve svém životě, uchovej 
svůj návyk rozjímání nad Slovem, uvažování a hlasité vyslovování Slova.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Již dnes spouštím Boží moc, aby pracovala ve mně, aby způsobila 
změnu v mých okolnostech a situacích skrze potvrzení, vyznání a roz-
jímání nad Jeho slovem. Můj život přináší výsledky ve jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Matouš 17: 20
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27. září Oikodoméō

1. Korintským 14: 4
Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, 
ale kdo prorokuje, buduje církev. 

Mnozí si lámou hlavu nad úrovní ja-
zyků, jimiž mluvím. Někteří zacházejí s 
otázkami tak daleko, že se ptají, jestli 
je správné kopírovat mé jazyky a další 
se také často ptají, proč pořád zpívám 
a mluvím v jazycích. Odpověď je velmi 
snadná, nalezneme ji v úvodním verši.

Dnešní verš nám ukazuje, že ten, kdo 
mluví v jiných jazycích, se povzbuzu-
je a aktivuje v nadpřirozenu, hýbe 
vnitřní mocí. Řecké slovo užívané k 
překladu slova buduje je oikodoméō, 
což znamená budovat nebo stavět 
budovu. Takže, když mluvíš v jazycích, 
nemluvíš prázdná slova beze smyslu, 
ale buduješ sám sebe, ven z nemocí. 
Ten, kdo mluví v jazycích, se dobíjí jako 

baterie. Neopotřebovává se ani se nevybíjí, protože bude mít ve svém 
duchu tento sebe budující postup.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Dnes jsem si zvolil nepřetržitě hovořit v jazycích. Zatímco mluvím v jazy-
cích, dobíjím se jako baterie a buduji se. Hýbu mocí, která je ve mně.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1. Korintským 14: 18
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28. září Hlas v Jeho slově

Žalmy 103:20
Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy 
mocní hrdinové, kteří činíte jeho slovo, 
poslušní hlasu jeho slova! 

V našem dnešním písmu je něco, co 
nechci, aby vám uniklo. Tento verš 
praví, že andělé jsou poslušní hla-
su Jeho slova. Takže kdo dává hlas 
Božímu slovu? Jsi to ty! Pokaždé, když 
řekneš Boží slovo, dáváš mu tím hlas. 
A když andělé slyší Boží slovo, jemuž je 
dán hlas, odpovídají na něj!

Takže když andělé slyší, jak říkáš: „Díky 
Otče, protože se mi nestane nic zlého, 
rána se k mému stanu nepřiblíží,“ přij-
dou ti na pomoc, protože dáváš hlas 
Božímu slovu. A i když neumíš dokonale 
citovat verš, stejně tě mohou přijít zach-
ránit. Tudíž jakékoliv situaci dnes čelíš, 
dej hlas Božímu slovu a uvidíš odezvu 

andělů. Když mluvíš Boží slovo, Jeho andělé jsou uváděni do pohybu ke 
tvému prospěchu.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Prosperita je mé dědictví ve jménu Ježíše! Andělé pracují a správně mě 
umisťují, abych byl povýšen! Haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Židům 1:1
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29. září Mé vítězství je trvalé

1. Janova 5: 4
Neboť vše, co se narodilo z Boha, 
přemáhá svět. A to je to vítězství, které 
přemohlo svět: naše víra. 

Toto úvodní písmo je velmi zajímavé. 
Apoštol Jan by nerad, aby nám zde 
něco velmi důležitého uniklo. 

Zde říká, že se nesnažíme přemáhat 
svět, nýbrž jsme tak již učinili, a to jen 
tou pravdou, že jsme se narodili z Boha. 

Být narozený z Boha znamená být Bo-
hem vychovávaný. Což znamená, že 
jsme Jeho símě, které v sobě má Jeho 
DNA. Takže jsme již přemohli ďábla a 
jeho stoupence. Probuď se do této pra-
vdy a uchovej si toto vítězství mluvením 
slov naplněných vírou.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že chodím ve svém vítězství a rostu ve víře od slávy ke slávě. 
V tomto životě jsem více než vítěz ve jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU:
1. Petr 1:23
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30. září Dědictví blahobytu

Přísloví 22: 6-7
Vyuč chlapce na počátku jeho cesty, 
neodvrátí se od ní, ani když zestárne. 
Bohatý vládne chudým, dlužník je 
otrokem věřitele. 

Tento jeden verš zmátl mnohé, ale 
jestliže se podíváš blíže, najdeš vše v 
textu. Přišli jsme s různými typy doktrín 
z tohoto jediného úryvku Písma, avšak 
odpověď je hned následujícím verši.

Bohatý vládne chudým, dlužník je 
otrokem věřitele. To je ono! K tomuto 
je máme vychovávat. Naučit je, že to 
jsou oni, kdo by měli být věřitelem a ne 
dlužníkem. Jsou hlavou a ne ocasem. 
Hle, dobrý člověk dá dědictví synům 
synů...

Zde jsou věci, které bychom měli 
vyučovat další generaci. Jsme povo-

láni ke zmocnění příští generace a k zanechání bohabojného dědict-
ví pro ně, záleží tedy na nás, jak vychováme své děti, ale Bible jasně 
uvádí, co by mělo být naší prioritou.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Mé děti nebudou mít nikdy nedostatek ani nebudou trpět hladem, ne-
boť je každý den vyučuji Božím cestám. Jsou zmocněny k úspěchu a 
nikdy se neodvrátí od svého dědictví.
 
K DALŠÍMU STUDIU:
Přísloví 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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