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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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Pátek, 1. května Vy jste z Boha

2. Korintským 5:17
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré 
pominulo – hle, je tu nové!

Když se znovu narodíte, Bible říká, že 
jste nové stvoření. Slovo nové v této 
pasáži je v řečtině přeloženo jako ka-
inos a týká se nového druhu, nového 
bytí, které předtím nikdy neexistovalo.
To znamená, že život, který máte v Kris-
tu, je jiný než ten, který jste měli předtím, 
než jste se znovu narodili. Narodili jste 
se z neporušeného semene Božího slo-
va. Jeho samotná DNA je uvnitř vás. 
Jste jiný druh bytosti, nyní patříte Bohu, 
můžete se na sebe dívat v zrcadle a 
vidět stejnou tvář. Pamatujte, že jste 
duch, žijete v těle, že obraz, na který se 
díváte, je váš dům, ale uvnitř sebe ne-
sete samotný Boží život a povahu.
Protože máte Boží život a povahu, 
znamená to, že samotné stvoření by 
mělo na vás reagovat tak, jak reaguje 

na Pána, haleluja! Jste povoláni vládnout v tomto životě jako král, jste 
účastníkem božské povahy. Můžete mluvit k jakékoli bouři života a ta 
nemá na výběr nic jiného, než se podřídit vašemu příkazu. Jste pánem 
nad nemocí a chorobou, nezáleží na tom, čemu dnes čelíte, jste z Boha 
a překonali jste je!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Mám v sobě Boží život a povahu, všechno pracuje k mému dobru. 
Odmítám dovolit nemoc v mém těle v jméně Ježíš! 
 
K DALŠÍMU STUDIU
1. Jan 4:4
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Sobota, 2. května Vítězové v Kristu

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

Člověče, jak já miluju Ježíše. Bible říká, 
že přemohl knížectví a mocnosti, úplně 
neutralizoval a odzbrojil Satana a jeho 
démonické bytosti. Bratři a sestry, kdy-
by Pán Ježíš úplně neporazil Satana, 
nikdy by nevstal z mrtvých.
Sledujte, co písmo říká: „veřejně je 
odhalil“, to znamená, když porazil Sa-
tana, učinil z něj veřejnou podívanou, 
vystavil ho a jeho démony před zraky 
všech, aby ho viděli. Dobrou zprávou 
je, že Jeho vítězství nad nepřítelem je 
vaše! Nebojujeme s démony, jsou příliš 
malí. Bible říká, že v Kristu sedíte vysoko 
nad všemi knížectvími a mocnostmi.
Máte autoritu v jméně Ježíš je poslat 
na jejich místo. Slabý křesťan je pouze 
ten, kdo neví, kdo je a komu patří. Toto 
je čas, abyste se ve jménu Ježíše ujali 

svých financí, svého zdraví, své rodiny a vykonali svou pravomoc pod-
manit si každý plán nepřítele. Jsme více než dobyvatelé, to znamená, 
že jsme již opustili bojiště, Satan byl poražen, užíváme si kořisti našeho 
vítězství v Kristu, haleluja!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem vítězem v Kristu Ježíši, božství proudí celou mou bytostí, v každé 
buňce mé krve, v každé kosti mého těla! Vládnu nad nemocí, choro-
bou, chudobou a nedostatkem! Jsem nad Satanem. Sláva Bohu!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Římanům 8:37
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Neděle, 3. května Bůh více než dostatku

Žalm 23:5
Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, 
hlavu mi olejem potíráš, můj kalich 
přetéká.

Bůh byl nesprávně pochopen jako Ten, 
kdo má omezený rozpočet a kdo ne-
souhlasí s žádostí pro cokoli víc, než jsou 
jen potřeby. Avšak Davidovo svědectví 
v našem slově pro dnešní den vypráví 
jiný příběh. Říká, že můj pohár přetéká, 
jinými slovy má více než dostatek.
Ježíš byl požádán, aby zajistil jídlo 
zástupům a dodal víc, než bylo potře-
ba, protože když nakrmil těch pět tisíc, 
ještě měli zbytky. Tento příklad ukazuje 
Pánovu ochotu uspokojit naše potřeby 
se spoustou rezerv. Bůh není lakomý! 
Neomezujte Boha, aby stěží uspoko-
joval vaše potřeby. Pokud máte do-
statek, tak věřte ve víc, abyste mohli 
požehnat někoho jiného. ‚Nechť je Bůh 
vyvýšen, neboť má potěšení z prosper-

ity svých služebníků‘.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Pán je můj pastýř a nic mi neschází, prosperita je mé dědictví. Jsem 
dostatečně zaopatřen z nebes ve jménu Ježíše.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Žalm 35:27
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Pondělí, 4. května Učiň svou cestu prosperující

Jozue 1:8
Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od 
tvých úst, ale přemítej o něm dnem i 
nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co 
je v něm psáno. Tehdy budeš mít na 
svých cestách úspěch a tehdy se ti 
bude dařit.

Úspěch a neúspěch nejsou náhodné 
ani tajemné. Jozuovi bylo řečeno, že 
když se bude držet toho slova, učiní 
svou cestu úspěšnou. Bůh nebyl zo-
dpovědný za jeho prosperitu. Být či 
nebýt úspěšný mu bylo dáno a jediné, 
co musel udělat, bylo vybrat si.
Pokud důsledně praktikujete principy 
úspěchu podle Božího slova, máte jis-
totu, že zažijete dobrý úspěch ve všech 
oblastech svého života. Na druhou 
stranu ten, kdo žije bez vize, účelu a 
smyslu pro směr, v životě nešťastně 
selže. Stále je začátek roku a dobrý 
čas organizovat a vymýšlet strategie s 
Duchem, abychom dosáhli vítězství a 

stali se vítězi v každém ohledu. Pamatujte, že nestačí doufat v úspěch; 
udělejte to. Je to volba, kterou musíte udělat.
Rozhodněte se být lamači rekordů tento rok. Vyberte si, že budete 
úspěšní. Připravte na to sebe. Naplánujte si to a snažte se o to.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
V tomto životě nikdy nemůžu selhat. Mám s sebou nadstandardně 
skvělého stratéga. Nikdy nemůžu být znevýhodněn, dnes vítězím ve 
jménu Ježíše.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Římanům 8:37



8

Úterý, 5. května Moc vašich slov

1. Petrova 3:10
Chceš-li milovat život a vidět dobré 
dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od ls-
tivých slov.

Správné používání úst je životně 
důležitým klíčem, který odemkne 
požehnání toho, co znamená spasení 
ve vašem životě! V našem slově pro 
dnešní den nám apoštol Petr říká v 1. 
Petrovi 3:10 (NLT), „... Pokud si chcete 
užívat života a vidět mnoho šťastných 
dnů, zamezte jazyku, aby mluvil zlo a 
vašim rtům, aby lhaly.“
Přestože je váš jazyk malý, ovládá vše 
ve vašem životě. Neexistuje situace, 
kterou byste nemohli změnit, kdybys-
te si jen vytvořili jazyk svého vlastního 
stromu života skrze prohlášení Božího 
slova nad svým bytím a situací.
Vaše ústa vám nebyla dána pouze 
k jídlu a pití; jejich větší využití je pro 

ovládání vašeho života. Dnes jste tam, kde jste, kvůli tomu, co jste řekli 
včera. Můžete být čímkoli, čím chcete být, mít cokoli, co chcete mít a 
dosáhnout všeho, čeho chcete dosáhnout v Boží dokonalé vůli. Klíčem 
k tomu je ovládání vašeho života pomocí jazyka!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Promlouvám život do své budoucnosti. Všechno, co jsem od této chvíle 
řekl ohledně sebe, je založeno na Božím slově v Ježíšově jméně.
 
K DALŠÍMU STUDIU
1. Petrova 3:10
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Středa, 6. května Vyznání ke spasení

Římanům 10:10
Víra v srdci vede ke spravedlnosti, 
vyznání ústy pak vede ke spáse.

Skrze ústa se rychlostí střely dostan-
ete do té věci, které jste uvěřili. Bible 
říká, že Boží slovo je živé a aktivní, ale 
ne na stránkách vaší Bible. Slovo žije 
a je aktivní na rtech věřícího křesťa-
na! Připomeňte si vítězství Davida nad 
Goliášem: stalo se to díky slovům, která 
David promluvil. Věděl totiž ze Slova, 
které bylo dáno Izraeli, že je nemožné, 
aby byli poraženi, protože kdokoli by 
byl ve válce s Izraelem, musel by se ne-
jprve vypořádat s jejich hlavním spojen-
cem, Všemohoucím Bohem.
David však pochopil, že pouze znalost 
toho nestačí, tak to následoval i 
prohlášením. Řekl Goliášovi: „Dnes tě 
Hospodin vydá do mé ruky. Zabiju tě 
a srazím ti hlavu. Dnes vydám mrtvoly 
pelištejského vojska nebeskému ptact-

vu a zemské zvěři. A tak celý svět pozná, že s Izraelem je Bůh.“ David 
mluvil! Opakovaně říkal, co se stane Goliášovi, a stalo se to přesně tak, 
jak řekl!
To je síla mluveného slova. Pokud to neřeknete, nestane se to. Bůh 
potřebuje, aby vaše slova jednala, protože Ho zastupujete na zemi. 
Jeho slovo je navždy ukotveno v nebi; je však vaší odpovědností, abys-
te ho rovněž upevnili ve svém životě a na této zemi skrze vírou naplněná 
tvrzení. Haleluja!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Boží slovo je v mém srdci a na mých rtech a přináší výsledky. Chodím 
v pokoji, prosperitě, božském zdraví, ochraně, pokroku, nadpřirozeném 
úspěchu a požehnání. Haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Židům 4:12
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Čtvrtek, 7. května Přemoci slovem

Římanům 4:19
I když mu bylo skoro sto let, neoch-
aboval ve víře při pohledu na své už 
nemohoucí tělo a na neplodnost Sáři-
na lůna.

Bible nám říká, že Abraham se nez-
abýval svými přirozenými okolnostmi, 
ale místo toho upřel svůj pohled na 
neviditelnou realitu v Božím slově a 
brzy jeho přirozené okolnosti neměly 
na výběr než se podřídit slovu, které 
obdržel.
Viděl, co ostatní vidět nemohli, a pro-
to Bible říká, že se nedíváme na věci, 
které jsou přirozeným očím zřejmé, pro-
tože takové věci nemají základ.
Přestaňte se dívat na to, kolik máte v 
bance. Přestaňte se dívat na situaci, 
ve které se nacházíte, nebo na to, co 
o vás lidé říkají. Držte se slova a uvidíte 
neviditelné! Trénujte se, abyste viděli za 
tento svět, za zdi a bariéry. Dívejte se 

skrze Slovo. Dívejte se skrze Ducha na vyšší úroveň. Haleluja!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Moje mysl je pomazaná, aby viděla to, co přirozené oči vidět nemohou. 
Vidím slávu, vítězství a prosperitu. Vidím za hranici toho, co je přirozené 
v jméně Ježíš.
 
K DALŠÍMU STUDIU
2. Korintským 4:17-18
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Pátek, 8. května Skutečně požehnaný!

Deuteronomium 28:4
Požehnaný bude plod tvého lůna.

V našem slově pro dnešní den Bůh řekl: 
„Požehnaný bude plod tvého lůna...“ 
Nemluvil jen o vašich dětech, pro-
tože jinak by prostě řekl: „Požehnané 
budou vaše děti.“ Ne, Bůh tím myslel, 
že všechny plody vašeho těla budou 
požehnané. Vše, co je součástí vašeho 
těla, bude v prvotřídní kvalitě!
To zahrnuje i vaše zdraví. Takže i když 
lékař řekl, že máte vážný zdravotní stav, 
jen věřte, že Bůh povolává vaše zdraví, 
plod vašeho těla, aby bylo pože-
hané. A očekávejte, že budete chodit 
nepřetržitě v božském zdraví!
Bůh nazývá schopnost vašeho myšlení 
plodem vašeho těla, je tedy také 
požehnané. Svou mentální zdatnos-
tí, inovativními nápady a řešeními 
zapůsobíte na své učitele a spolužáky 
ve škole nebo na své nadřízené a kole-

gy v práci. Vaše mentální schopnosti budou mít vynikající kvalitu!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem požehnaný nad míru, život Boží pracuje ve mně, jsem jako strom 
na břehu řeky vsazený. Všechno, co dělám, prosperuje v jméně Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Žalm 1:1-4
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Sobota, 9. května Nedotknutelný

1. Petrova 5:8
Buďte střízliví a bděte! Váš protivník 
ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, 
koho by pohltil.

Co si mnoho věřících neuvědomu-
je, je, že dnešní slovo neříká, že ďábel 
je mocný. Ve skutečnosti ukazuje na 
pravý opak, odhaluje podvod, který 
ďábel používá k utlačování lidí. Ďábel 
nemůže jen tak přijít k vám a ukrást 
vám vaše zdraví, pokoj nebo rodinu. 
On nemůže jen tak přijít do vašeho živo-
ta prosadit nemoc a zkázu.
Pokud by to tak mohl udělat, pak 
nemusí chodit a „hledat, koho by 
pohltil.“ On musí chodit přímo ke 
každému, koho chce pohltit a zhlt-
nout ho! Ale protože Bible říká, že jde 
o hledání toho, koho může pohltit, tak 
pravda je taková, že existují lidé, které 
nedokáže pohltit.
Víte, ďábel chodí jako řvoucí lev, který 

se pokouší svým řevem vyvolat strach u lidí. Ale lidé, kteří se nedají pohl-
tit, jsou ti, kteří se nenechají zastrašit jeho řevem, protože vědí, že pravý 
Lev z Judy, Ježíš Kristus, již přišel a zbavil moci toho, kdo měl nad smrtí 
moc. Vědí, že ďábel jim nemůže nic udělat, protože ten, kdo ho porazil 
a zneškodnil, sídlí v nich, a že je větší než ďábel, který je ve světě. Hale-
luja!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Větší je ten, který je ve mně. než ten, který je ve světě. Jsem nedotk-
nutelný silám temnoty, žádná zbraň vyrobená proti mně se nesetká se 
zdarem ve jménu Ježíše.
 
K DALŠÍMU STUDIU
1. Jan 4:4
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Neděle, 10. května Dobrá zpráva

Římanům 1:16
Nestydím se za evangelium, neboť je 
to Boží moc k záchraně pro každého.

Pokaždé, když uslyšíte Kristovo evange-
lium, uslyšíte pro vás Boží dobrou zprávu. 
A Bible nám říká, že Kristovo evangeli-
um, ta dobrá zpráva, kterou Bůh chce, 
aby všichni slyšeli, je samotnou Boží 
mocí pro vaši spásu. A to nejen z pekla, 
ale také z nemocí, finančních nedo-
statků, škod, selhávajícího manželství, 
každého aspektu vašeho života, který 
potřebuje záchranu!
Jaká je ale dobrá zpráva, kterou Bůh 
chce, abyste věděli ve svém srdci, a 
která uvolní Boží moc a spasení do vaší 
situace? „Neboť v něm [dobré zprávě] 
se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře“ 
(Římanům 1:17). Dobrou zprávou je, že 
jste Boží spravedlností v Kristu, kterou 
přijímáte od víry k víře.
Dobrou zprávou není skrze kázání uka-

zovat, co je s vámi špatně. Káže se, aby se vám ukázalo, co je s vámi 
správně díky Ježíšově práci na Golgotě, a to i navzdory vaší nedokon-
alosti! Svět může říci, že dobrá zpráva je příliš dobrá na to, aby to byla 
pravda. Ale pro ty z nás, kteří jsou Boží spravedlností v Kristu, je dobrá 
zpráva opravdu dobrá, protože je to skutečně pravda!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Dnes děkuji Bohu za dobrou zprávu o mé spáse, jsem zmocněn vyko-
řisťovat zlo skrze dobrou zprávu, která ve mně pracuje.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Lukáš 4:18
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Pondělí, 11. května Prosperita skrze moudrost

Deuteronomium 8:18
Pamatuj tehdy na Hospodina, svého 
Boha, že on ti dává moc získat majetek.

Slovo, „získat“ v našem zamyšlení pro 
dnešní den se hebrejsky řekne „asah“, 
což znamená produkovat moc, vytvořit 
nebo vydělat bohatství. To znamená, 
že je tady pravomoc to dělat. Existuje 
totiž rozdíl mezi bohatstvím hříšníků a 
bohatstvím vytvořeným mocí Božího 
Ducha.
Proto byste nikdy neměli závidět 
nekřesťanům, kteří podle všeho mají 
spoustu peněz, protože moudrost Boží – 
moc pro bohatství – je vám k dispozici 
a vede vás ke skutečné prosperitě.
Rozhodněte se, že si dnes budete 
vědomi moudrosti. Bible nám v 1. Ko-
rintským 1:30 říká, že Kristus se stal naší 
moudrostí. Přijetí Jeho lásky a moudrosti 
vám ukáže vize v podnikání a vize věcí, 
které byste měli udělat pro znásobení 

svých zdrojů. Najednou zjistíte, že myšlenky, které k vám přicházejí, jsou 
myšlenky, které porazily ekonomiku a ekonomy tohoto světa, protože 
vycházejí z aktivní Boží moudrosti hluboko ve vašem duchu.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Pane, děkuji ti za to, že jsi mi dal moudrost, pravomoc a schopnost 
vydělávat bohatství. Božsky jsi mi umožnil chodit v prosperitě, velikosti, 
zdraví, úspěchu a vítězství navždy, ve jméně Ježíš.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Kazatel 2:26; Přísloví 10:22 NIV; Žalm 1:1-3
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Úterý, 12. května Jméno Ježíš

Jan 14: 13-14
O cokoli poprosíte v mém jménu, to 
udělám, aby byl Otec oslaven v Synu.

Lítost nad minulostí a starost o budouc-
nost nic nezmění. Místo toho se podíve-
jte na svého nebeského Otce. A pro-
tože je tady pro vás právě v tuto chvíli, 
můžete si být jisti, že vám pomůže a 
postará se o vás.
Poslal svého Syna, aby za vás zemřel. 
A Ježíš vám dal krví vykoupené právo 
na hojný život plný smyslu a účelu. Vyk-
oupil pro vás právo chodit v božském 
zdraví po všechny dny vašeho života! 
Dal vám právo na jeho zaopatření, i 
když ekonomika klesá!
To je přesně důvod, proč řekl svým 
učedníkům, že mohou požádat v jeho 
jménu o cokoli a bude jim to dáno. 
Máte plnou moc používat toto úžasné 
jméno a to, čemu dnes čelíte, nebude 
mít jinou možnost než se podvolit ve váš 
prospěch. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Ve jménu Ježíše uplatňuji autoritu nad svými financemi, můj Bůh pak 
podle svého bohatství slavně naplní každou moji potřebu.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Římanům 8:31
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Středa, 13. května Jaký je On, takoví jsme i my

1 Jan 3:2
Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě 
se neukázalo, co budeme. Víme však, 
že až se ukáže, budeme podobní jemu, 
neboť ho uvidíme tak, jak je.

Víte, Bůh zamýšlel, abychom byli všich-
ni jako on. Nyní, když se znovu narodíte, 
naše slovo pro dnešní den nám říká, že 
když se objeví, budeme jako on. Takže 
máte v sobě Boží sílu, abyste fungovali 
jako on a nazývali ty věci, které nejsou, 
jako by už byly. Máte moc změnit svůj 
život a tvořit svými slovy, stejně tak jako 
Bůh tvořil pomocí svého Slova.
Proto se v Písmu říká: „Všem, kdo ho při-
jali, dal moc stát se Božími dětmi.“ Nyní 
máte moc fungovat jako Bůh, pokud 
byste se jen dokázali probudit do real-
ity tohoto nového stvoření, kterým jste, 
už žádný další den byste nebyli zlome-
ni ve svém životě a nemoc by byla jen 
minulostí.

Vstupte do dobré zprávy Boží milosti a objevte, co ve vás Kristus vykon-
al. Dnes můžete vítězně chodit a porazit nepřítele ve všech oblastech 
svého života.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Mám účast na Boží přirozenosti a jsem zmocněný jednat a fungovat 
jako Bůh. Díky Kristu jsem proměněn k Božímu obrazu a jednám jako můj 
Otec.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Koloským 1:15
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Čtvrtek, 14. května Život, jaký má Bůh

Jan 10:10
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a 
ničil; já jsem přišel, aby měly život – živ-
ot v plnosti.

Kristus přišel, abyste mohli mít život 
a život v hojnosti, to znamená život, 
jaký má Bůh. To je Boží druh života. 
Bez stresu, nemocí, plný bohatství a 
pokoje, který předčí veškeré chápání. 
Proto požehnání, které obdržíte, když 
přijmete Krista jako svého Pána a Sp-
asitele, vás učiní bohatými a nepřidá 
žádný smutek.
To znamená, že požehnání Pána 
způsobí, že zbohatnete. Musím to zo-
pakovat, protože to způsobí, že jste 
bohatí! Kdybych do vás strčil a vy jste 
spadli do příkopu, znamená to, že z vaší 
strany to nevyžadovalo žádnou snahu, 
neboť já jsem to způsobil, že jste se do 
příkopu dostali. Z vaší strany nebylo 
vyžadováno žádné úsilí, vše, co bylo 

potřeba, bylo poskytnuto třetí stranou.
Vidíte to? Když na vás přijde požehnání, stanete se automaticky bo-
hatými, neboť to vás nutí, to vás pohání do prosperity, člověče, to je do-
brá zpráva pro mé uši. Když jste přijali Ježíše, již jste obdrželi požehnání 
Pána. Proto Bible říká: „Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za 
nás za všechny; jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? “
Jste držitelem požehnání, kterým zbohatnete právě teď, nehledáte 
požehnání, máte ho! Jste již obdařeni pomazáním k prosperitě. Když se 
dnes vydáte po své cestě, začnete prožívat sílu tohoto požehnání.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem držitelem Pánova požehnání a byl jsem zmocněn prosperovat ve 
jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Římanům 8:32
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Pátek, 15. května Už žádná pustina

Galatským 4:27
Je přece psáno: „Raduj se, neplodná, 
ty, jež nerodíš, jásej a křič, jež nemáš 
bolesti! Dětí opuštěné je totiž mnoho, 
více než té, jež muže má.“ 

Neplodnost, jaký bolestivý a frustrující 
stav. Přesto v Izajášovi 54 je Boží slovo 
pro ty, kteří prožívají neplodnost, rado-
vat se: „Jásej, neplodná“! Proč? Pro-
tože v předchozí kapitole nám říká, že 
trest za náš pokoj padl na Ježíše.
Nechci, aby vám něco z toho unik-
lo. Slovo „pokoj“ zde v hebrejštině 
znamená úplnost, nepoškozenost, 
zdraví, bezpečí a zabezpečení, nic 
nechybí a nic není zlomené. Jinými slo-
vy všechny tyto výhody jsou dnes vaše, 
protože Ježíš už byl potrestán na kříži za 
váš pokoj. Bůh si přeje hned teď, abyste 
v jakékoli oblasti, kde jste neplodní, se 
začali radovat, tak jako by ovoce nebo 
výnos, který chcete vidět, už přišel.

Chce, abyste začali přemýšlet, mluvit a jednat, jako by už neplodnost 
nebyla. Radujte se dnes a sledujte Boží moc ve všech oblastech vašeho 
života.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Děkuji svému Bohu za to, že jsem spojen s dárcem života a vždy pros-
peruji. Neplodnost v mém podnikání, v mém manželství a na mém 
bankovním účtu je minulostí. Jsem stvořen, abych byl plodný ve jménu 
Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Jan 15:4
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Sobota, 16. května Moc vzkříšení

Římanům 8:11
Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vz-
křísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který 
vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše 
smrtelná těla svým Duchem, který ve 
vás přebývá.

Právě teď máte uvnitř sebe tu ne-
jvětší sílu ve vesmíru. Nikdo jiný neví, 
jak vás obnovit, jako Ten, kdo vás v 
první řadě stvořil. Takže nyní, když se 
znovu narodíte, Duch Boží pracuje ve 
vás, aby sladil celou vaši bytost s jeho 
dokonalou vůlí.
Naše slovo pro dnešní den nám říká, 
že stejný Duch Svatý, který vzkřísil Kris-
ta z mrtvých, je ve vás, jinými slovy 
nesete moc vzkříšení. Nezemřete, ale 
budete žít, abyste vyhlásili Pánovu 
slávu! Nezáleží totiž na tom, jak to dnes 
vypadá beznadějně ve vašem životě, 
protože uvnitř vás je Boží schopnost. A 
tato schopnost umí vdechnout život do 

vašeho skomírajícího podnikání nebo nemocného těla.
Když dnes odevzdáváte své cesty Pánu, on pracuje ve vás a obrací 
každou situaci k vašemu dobru. Nic pro vás dnes nebude nemožné, 
neboť ve vás pracuje moc vzkříšení.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Duch Boží žije ve mně, moc vzkříšení pracuje ve mně a žádná nemoc 
nezvítězí v mém těle. Božské zdraví je mé dědictví v jméně Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU
2. Petrova 1:4
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Neděle, 17. května Proměněn slovem

1. Petrova 1:23
Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého 
semene, ale z nepomíjivého, skrze živé 
a trvalé Boží slovo.

Tělo člověka bylo stvořeno z prachu 
země; člověk se musí živit plodinami 
země, aby přežil. Člověk je však duch 
a duch člověka přišel z Božího Ducha 
a byl stvořen Božím slovem. Proto, aby-
chom skutečně žili, musíme se neustále 
živit Božím slovem.
V Lukáši 4:4 Pán Ježíš říká: „Je psá-
no: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, 
ale každým slovem vycházejícím z 
Božích úst.‘“ Ve skutcích 20:32 se říká: 
„Teď vás tedy svěřuji Bohu a slovu 
jeho milosti, které má moc vybudovat 
vás a dát vám dědictví mezi všemi 
posvěcenými.“
Prostřednictvím Slova udržujete svůj 
život ve vítězství každý den, takže bez 
ohledu na okolnosti, budete vždy 

vítězní. V Izajáši 55:11 Pán říká: „Takové je i mé slovo, jež z mých úst vy-
chází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně 
naplní své poslání.“ Zušlechťujte a usměrňujte svůj život slovem a 
neustále rosťte od slávy k slávě.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem odrazem neviditelného Krista, jsem jasem jeho slávy. Jaký je on, ta-
kový jsem i já v tomto světě. A když kultivuji a obnovuji svou mysl slovem, 
jsem proměněn a pociťuji stále rostoucí slávu. Haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Skutky 20:32
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Pondělí, 18. května Žádné obavy

Žalmy 121: 3-4
On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj 
ochránce jistě nedříme.

Jako Boží děti, bez ohledu na situaci, 
se kterou se potýkáte, odmítněte se 
bát. Nezůstávejte celou noc vzhůru v 
obavách, nemůžete být vzbuzení a 
dohlížet na sebe ve stejný čas, kdy na 
vás dohlíží Bůh.
Bible říká, že on dává svůj milující 
spánek. On je vzhůru, takže vy můžete 
spát. Postará se o vás, takže není tře-
ba se bát. Jsou lidé, kteří mají pocit, že 
kdyby se nestrachovali, tak by nemohli 
zůstat naživu, ale toto není život křesťa-
na. Bez ohledu na to, čemu dnes čelíte, 
o nic se nestrachujte, odmítněte se bát.
Nezáleží na tom, jaký titulek přinášejí 
hlavní zprávy . Nejste z tohoto světa, vy 
fungujete z vyšší říše slávy, a když stojíte 
pevně na Božím slově, vyjdete se svě-
dectvím!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Pánova radost je moje síla a Duch Boží mě naplňuje odvahou a nad-
přirozenou silou, abych byl požehnáním svému světu. Odmítám se bát 
ve jménu Ježíše.
 
K DALŠÍMU STUDIU
1.Jan 4:4
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Úterý, 19. května Velvyslanci pro Krista

2. Korintským 5:20
Proto tedy jako Kristovi velvyslan-
ci prosíme na místě Kristově, jako by 
skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem.

Jedna věc je vědět, kdo jste, a druhá, 
čí jste. Naše slovo pro dnešní den říká, 
že jsme velvyslanci Krista, a to samo o 
sobě je více než dost, abychom volali s 
nadšením haleluja.
Být velvyslancem znamená, že s se-
bou nesete plnou autoritu království, 
které zastupujete a dává vám to prá-
vo prosazovat zákony svého království 
i na cizím území. Proto velvyslanectví 
USA vztyčí americkou vlajku v Íránu bez 
jakékoli námitky.
Dnes nezáleží na ekonomice země, ve 
které žijete, ani na tom, kolik lidí bylo 
propuštěno ve vaší práci. Jste velvyslan-
ci pro Krista, a dokud nebude v Božím 
království nedostatek (což nikdy není), 
budete v pohodě. Jste zmocněni jít ven 

a ovládnout všechny stránky života na základě svého postavení v Kristu.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Uvnitř sebe mám Krista, naději slávy. Odmítám podléhat způsobům to-
hoto života. Nosím plnou autoritu Božího království, haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU
1.Jan 4:4
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Středa, 20. května Chození v Duchu

Galatským 5:16
Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodleh-
nete tělesným sklonům.

Jedním z nejspornějších témat pro věřící 
je chození v duchu. Existuje mnoho škol, 
které dumají nad tím, jak chodit v du-
chu v Kristově těle. Co nám o tom ale 
říká Bible?
Chození v duchu je chůze v přirozenosti 
Boha. To nás pak vede k otázce: jaká 
je Boží povaha? Bible popsala Boha 
jako LÁSKU. Takže tady je chození v du-
chu, jednoduše v lásce. Pamatujte, že 
ovoce Ducha je láska.

Jediné, co musíte dnes udělat, je pod-
dat se Boží lásce, která byla vložena 
do vašeho srdce skrze Ducha Svatého, 
a on vás zmocní k tomu, abyste v du-
chu chodili. Je to tak snadné, rozhod-
něte se podřídit této přirozenosti Boha 
a všechny věci se uspořádají ve váš 
prospěch!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Dnes v jménu Ježíš činím skutečné rozhodnutí chodit v lásce v každé 
oblasti svého života. Jsem duchovní bytost, haleluja.
 
K DALŠÍMU STUDIU
1.Jan 4:8
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Čtvrtek, 21. května Moc Ducha svatého

Římanům 8:11
Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vz-
křísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který 
vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše 
smrtelná těla svým Duchem, který ve 
vás přebývá.

Pouhé hlasité přečtení tohoto slova mě 
nutí křičet haleluja! Přemýšlejte o tom. 
Duch Boží je plný života ve vás právě 
teď a Bible nám říká, že je schopen 
oživit vaše mrtvá těla zpátky k životu.
Ďábel se spoléhá na vaši nevědo-
most, aby vás udržel v otroctví. Můžete 
dnes chodit nemocní ve svém těle, a 
přitom nosit uzdravení uvnitř sebe nebo 
můžete chodit okolo všeho zlomeni, a 
přitom mít prosperitu uvnitř sebe.
Máte v sobě Ducha Svatého a on je 
vaším uzdravením a prosperitou. To 
pomazání je už ve vás! Jako Boží prorok 
jsem vás probudil k uzdravující moci v 

Kristu, ke Kristově zaopatření již ve vás. Buďte uzdraveni ve jménu Ježíše!
 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Božské zdraví je mé dědictví ve jménu Ježíše a skrze vyhlášení proroka 
ve mně nyní pracuje pomazání, jsem uzdraven ve jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU
1.Jan 2:27
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Pátek, 22. května Otcova láska

Žalm 55:22
Své břímě uval na Hospodina, on se o 
tebe postará; on přece nikdy nenechá 
poctivého padnout do bláta.

Bůh se stará o všechno, co prožíváte, 
od malého vředu v ústech až po obavy 
o světovou ekonomiku. I když mu 
řeknete o nepříjemnosti, která by mohla 
nastat, kdyby se autobus zpozdil, on to 
také bere na vědomí.

Ve skutečnosti, když k němu často 
přicházíte úplně s čímkoli ve svém kaž-
dodenním životě, dáváte mu tím pok-
lonu, protože mu tím říkáte, že on je váš 
Tatínek, Bůh, který na vás dohlíží.

Ježíš přišel, aby ukázal, že Bůh je váš 
milující nebeský Otec, který se stará ne-
jen o velké, ale i o malé věci, které se 
každý den v našem životě dějí.
Odevzdejte mu dnes svou starost, pro-

tože on se o vás stará. Nic neunikne Božím očím, neboť vás miluje!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Odevzdal jsem veškeré své starosti Pánu, nic mě nezatěžuje, protože on 
se o mě stará.
 
K DALŠÍMU STUDIU
1. Petrova 5:7
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Odpočinutí v Pánovi

Matouš 11:29-30
Vezměte na sebe mé jho a učte se 
ode mě, neboť jsem mírný a pokorný 
v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. 
Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno 
lehké.

Ježíš vám chce dát odpočinutí a říká, 
že způsob, jakým přijmete odpočinek, 
je být spojen s ním, protože jeho jho je 
příjemné a jeho břemeno lehké.
Co to ale znamená, že jste spojeni s 
Ježíšem? Představte si pár volů, kteří 
se spojili. Mladší vůl vidí, co vedoucí vůl 
dělá a následuje ho. Pokud se vedoucí 
vůl otočí doleva i mladší vůl se otočí 
doleva. Pokud se vedoucí vůl zastaví, 
mladší se také zastaví. Když se vedoucí 
vůl znovu začne pohybovat, mladší ho 
následuje. Stejně tak i Ježíš chce, aby-
chom následovali jeho vedení a plynuli 
s ním.
Když plynete s Pánem, zjistíte, že věci 

začnou zapadat na své místo. Nebudete sklíčení, úzkostní ani zoufalí, 
protože on vede každý váš krok. Opřete se o něj dnes a jeho pokoj 
bude chránit vaše srdce a mysl.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Rozhodl jsem se nestresovat, neboť všechny mé starosti jsou na Kristu a 
on směřuje mé kroky do prosperity, haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Žalm 121:3-4

Sobota, 23. května
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Neděle, 24. května Ohnivé jazyky

1. Korintským 14:2
Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k 
lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, 
ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává 
tajemstvím.

Modlit se v jiných jazycích je nejrychle-
jší a nejúčinnější metoda, kterou znám, 
jak se naladit na Boha, protože místo 
modlitby za vlastní myšlenky a plány se 
modlíte jeho myšlenky!
Bible říká, že když se modlíte v jazycích, 
mluvíte k Bohu v tajemstvích. V duchu 
povoláváte části Božího plánu, kterým 
nerozumíte svou přirozenou myslí. Ve 
spojení s Duchem Svatým se modlíte 
dokonalou Boží vůli.
Všimněte si, že nikdy nemůžete pochy-
bovat o tom, za co se modlíte v jazy-
cích, protože vaše mysl se s tím nemůže 
dohadovat, neboť je toho v tu chvíli 
neschopná. Dokonce ani ďábel neví, 
za co se modlíte, ani neví, jak na to 

reagovat. Když se dnes modlíte v jazycích, nastavte svého ducha na 
Boží vlnovou délku.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Když se dnes modlím v jazycích, opravuji každou stránku své bytosti a 
získávám energii z nebes, haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU
1. Korintským 14: 1-19
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Pondělí, 25. května Upevněn v Kristu

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

Důvodem, proč je mnoho věřících po-
raženo a zdá se, že bojují prohrávající 
bitvy, je to, že se snadno rozptýlí a ztratí 
z dohledu svou pozici v Kristu.

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč Bi-
ble říká: „Můj lid hyne pro nedostatek 
poznání”? Mohla by říci, že nemají do-
statek síly, aby si podmanili nepřítele, 
ale ne, je to proto, že jednoduše 
nevědí, kdo jsou.

Právě vaše pozice v Kristu vás dnes 
činí pánem nad ďáblem a jeho démo-
ny. Nezáleží na tom, co na vás dnes 
hodí, neztrácejte ze zřetele, kdo jste, 
a pokaždé ho vyhoďte, haleluja! Jste 
posazeni na nebeských místech a dnes 
vítězíte!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem posazen v Kristu vysoko nad každým knížectvím a mocností, vím, 
kdo jsem, mohu dělat všechno skrze Krista!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Římanům 8:17
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Úterý, 26. května Boží síla

Žalm 118:14
Má síla, má píseň je Hospodin, to on se 
stal mým spasením.

David odvážně prohlásil: „Pán je moje 
síla a moje píseň ...“ Už se nespoléhal 
na svou schopnost vidět ho přímo. 
Měl tajnou zbraň, na kterou nepřítel 
nepřišel.
Jste v mnohem lepším postavení než 
David, Pán je s vámi vždy. Jeho Duch 
žije uvnitř vás a je schopen obnovit a 
oživit každou část vaší bytosti. Jste spo-
jeni s vinnou révou.

Dnes přijměte sílu a zbavte se nemoci, 
která útočí na vaše tělo. Získejte moc k 
překonání finanční krize a milost k ob-
novení manželství, které je v troskách. 
Žádná zbraň proti vám nebude mít 
úspěch! To je dobrá zpráva, s Bohem 
jsou všechny věci možné!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Hospodin je můj pastýř, nikdy mi nic neschází. On je moje síla ve všem, 
vede mě k vítězství v mocném jméně Ježíš.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Žalm 27:1
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Středa, 27. května Žádný strach ze smrti

Jan 8:51
Amen, amen, říkám vám: Kdoko-
li zachová mé slovo, navěky nespatří 
smrt.

Pokud jste učinili Ježíše Pánem svého 
života, jediná smrt, kterou kdy zažijete, 
je už za vámi. Stalo se to ve chvíli, kdy 
jste přijali Krista. Tehdy zemřelo vaše 
staré já, jehož povahou byl hřích a vz-
poura vůči Bohu.
Ano, vaše tělo nezemřelo, ale váš 
duchovní člověk zemřel Satanovi a 
veškeré jeho práci. Stali jste se „novým 
stvořením“, věčným a zcela nescho-
pným smrti. Až skončíte se svou prací na 
zemi, nezemřete. Jednoduše odhodíte 
svou pozemskou skořápku a přemístíte 
se na mnohem slavnější místo.
Nemusíte žít ve strachu ze smrti, neboť 
jste dostali věčný život. Budete naživu 
už navždy!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem držitel věčného života, mé vítězství v Kristu je jisté, haleluja! Byl jsem 
zmocněn žít a užívat si života, který mi Bůh dal, jsem si vědom té dobré 
zprávy.
 
K DALŠÍMU STUDIU
2. Korintským 5:17
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Čtvrtek, 28. května Pomazání

1. Jan 2:20
Vy však máte zasvěcení od Svatého a 
znáte všechno.

Už jste někdy narazili na situaci a po-
mysleli si: „To je beznadějné” nebo 
“Tohle nikdy nebudu moci zvládnout”? 
Dobře, zamyslete se znovu. Žádná situ-
ace není beznadějná, když zohledníte 
vliv pomazání. Vliv pomazání je samot-
ná Boží moc pro práci ve vaší situaci.
Pomazání Ducha Božího zcela odstraní 
každé jho otroctví, dokud se nezničí 
důkaz, že jho někdy vůbec existova-
lo. Je to Bůh v těle ve vašem životě, 
kdo dělá ty věci, protože pouze Bůh 
je může udělat. Pokud se vaše mysl 
a tělo v těchto situacích bude snažit 
vládnout, brzy zjistíte, že nemáte sílu. 
Nemáte to, co je potřeba v boji proti 
této věci, abyste vyhráli.
Tehdy můžete o krok ustoupit a dovolit 
Boží moci ve svém duchu, aby se ujala 

vlády pomazání. Přijměte sílu jeho Ducha a pomazání. A sledujte, jak se 
vaše okolnosti mění!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem doslova nabit pomazáním, nemožné věci jsou minulostí, haleluja!.
 
K DALŠÍMU STUDIU
1. Jan 2:20
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Pátek, 29. května Vítězství v Kristu

2. Korintským 4:8
Ze všech stran zakoušíme soužení, ale 
nebýváme zdrceni; býváme bezradní, 
ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, 
ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale 
nejsme zničeni.

Nezáleží na tom, jak špatně věci mo-
hou vypadat nebo co všechno se 
nashromáždilo proti vám. Pokud je 
Bůh na vaší straně, vyjdete na vrchol. 
Jste novým supermanem v Kristu a jste 
nezničitelní.
V našem dnešním slově Pavel říka, že i 
když byly potíže a pronásledování, ne-
byl zničen. Bible nazývá věřící více než 
přemožiteli, protože v každé bitvě bez 
ohledu na to, jak špatně to vypadá, 
když se dým vytratí, ocitnete se na vr-
cholu.
Nepřítel může přijít k vám jednou ces-
tou, ale Pán způsobí, že před vámi 
uteče sedmi cestami! Vaše vítězství v 

Kristu je uzavřená dohoda, haleluja!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Nepřítel je pod mýma nohama, jsem víc než přemožitel v mocném 
jménu Ježíš! Vítězství je moje, haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Filipským 4:13
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Sobota, 30. května Ospravedlněn vírou

Římanům 4:25
On byl vydán pro naše provinění a vz-
kříšen pro naše ospravedlnění.

Ospravedlnění se definuje jako jednání, 
které dokazuje, že něco je správné. To 
znamená, že pokud jste v Kristu osprav-
edlněni, Bůh se teď dívá na vaše špat-
nosti a myslí si, ano, chápu jeho činy.
Už nejste stejní jako někdo, kdo je vinen 
a pak je mu odpuštěno, ne! Nejste jen 
hříšníci spasení milostí, jste prohlášeni 
za nevinné. Satan už na vás nemá nic, 
jen vám ukládá nevědomost, aby vás 
udržel v otroctví.
Byli jste ospravedlněni a nikdy byste 
neměli dovolit nepříteli, aby vás dostal 
do odsouzení. Můžete odvážně přijít k 
trůnu milosti a získat milosrdenství. Jste 
Boží dítě, a když se na vás Bůh podívá, 
vidí vše, co ve vás Kristus vykonal. A to 
je ta dobrá zpráva, kterou kážeme!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem přijímán a milován. Jsem potěšením Božího oka a moje spravedl-
nost je Boží ve jménu Ježíše.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Efezským 1:6
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Neděle, 31. května Boží ustanovení

Filipským 4:19
Můj Bůh vám dá všechno, co potřebu-
jete, podle svého bohatství v slávě v 
Kristu Ježíši. 

Přemýšleli jste někdy o tom, proč Pavel, 
když psal věřícím, mohl označovat 
Pána za „svého Boha“, jako by sloužil 
nějakému jinému Bohu?
Je to proto, že pokud šlo o otázku fi-
nancí, Pavel se dostal na určitou 
úroveň, kde způsob, jakým Bůh rea-
goval na jeho potřeby, byl pro něj jed-
inečný. Filipští byli také Božími dětmi, 
nicméně Pavlovi byla dána určitá mi-
lost pro finance, kterou oni neměli.
Jako Boží prorok vám dávám stejnou 
milost pro finance jako je nad mým 
životem. Každá vaše finanční potřeba, 
ať odpovídá na pomazání mého živo-
ta. Moje svědectví se dnes stane vaším 
svědectvím! Můj Bůh naplní každou 
vaši potřebu podle svého bohatství 

slávy ve jménu Ježíše!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem vybaven Boží dobrotou. Nebude mi scházet žádná dobrá věc. 
Prosperita je moje ve jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU
2. Korintským 8:9
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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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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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