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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



5

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
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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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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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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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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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