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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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Středa, 1. duben Boj není váš, ale Boží

2. Letopisů 20:15
A ten pravil: „Pozorně naslouchejte, 
všichni Judejci a obyvatelé Jeruzalé-
ma, i ty, králi Jošafate. Toto vám praví 
Hospodin: ‚Nebojte se a neděste se 
této ohromné přesily.‘ Boj není váš, ale 
Boží. 

Mnozí lidé, když se ocitnou před ně-
jakým problémem nebo výzvou, se pta-
jí sami sebe: „Co budu dělat?“ Přichází 
za námi přátelé a blízcí členové rod-
iny a ptají se nás: „Co budeš dělat?“ 
Král Jošafat se ocitl tváří v tvář mnoha 
nepřátelům. Místo aby se soustředil na 
to, co by měl udělat, modlil se a hle-
dal Boha vší silou. Bratři a sestry, když 
se odvrátíte od svých lidských slabostí 
a budete hledět na Boha, uslyšíte ho 
říkat: „Neboj se, nebuď vyděšený z 
této ohromné přesily, boj není váš, ale 
Boží...“ Nemusíte bojovat tuto bitvu, 
postavte se pevně a vyhlížejte spásu 

Boží.  2. Letopisů 20:15,17

Když se podíváme na Boha, jeho schopnost se stává tvou schopností. 
Můžeš být ten, kdo stoji na bojišti, ale síla vyhrát bitvu přichází od Boha. 
Není divu, že Pavel řekl: „všechno mohu v Kristu.“ 
Platí to i pro finance. Když se přestaneš dívat na svou práci jako na 
zdroj a začneš se dívat na Boží schopnosti v tobě, náhle je vše možné. 
Nezáleží na tom, čemu dnes čelíš, jsi dítětem krále a nebe podporuje 
každý tvůj krok. Nezaměřuj se na své slabosti, hledej Boží sílu, která je 
dokonalá ve slabosti. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Bůh mi pomáhá, nemůžu nikdy strádat, moje schopnost je Bůh a jsem 
víc než přemožitel ve jménu Ježíš. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Židům 13:5-6
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Jozue 24:13
Dal jsem vám zemi, na kterou jste 
nevynaložili žádnou námahu, města, 
která jste nestavěli, ale sídlíte v nich, 
vinice a olivoví, které jste nesázeli, a 
přece z nich jíte.

Bůh je ochoten tě požehnat více, než 
jsi ochoten být požehnán. Je doslova 
dychtivý, aby sis užil všechnu hojnost, 
kterou má pro tebe v úmyslu. Chce ti 
dát víc, než co potřebuješ.  Bible nám 
doslovně říká: „Bůh se těší z prosperity 
jeho služebníků.“

Bůh nám slíbil: „Dal jsem vám zemi, 
na kterou jste nevynaložili žádnou 
námahu, města, která jste nestavěli, 
ale sídlíte v nich, vinice a olivoví, které 
jste nesázeli, a přece z nich jíte. Neřekl: 
„Možná vám dám.“ Což znamená, že 
se to možná stane anebo ne, ale on 
řekl: „Dal jsem,“ což znamená, že se to 

už stalo. 

Je pouze otázkou času, kdy pochopíte, co všechno máte skrze Kristovo 
dílo. Přinese to hojnost, kterou tě již požehnal.  Dnes očekávej Boží zaop-
atření ve svém životě, protože už jsi bohatě požehnaný v Kristu. Nedívej 
se na nedostatky prostředků. Dívej se na Ježíše, původce a dokončo-
vatele tvé víry, všechny věci jsou tvé, haleluja!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem nad míru požehnán a jsem společným dědicem v Kristu, všechno 
je mé. Vše, čeho se dnes dotknu je požehnané, ve jménu Ježíš, prosper-
ita je moje.  
 
K DALŠÍMU STUDIU
2 Korintským 8:9

Čtvrtek, 2. duben  Nadpřirozené zaopatření
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Pátek, 3. duben Buď veden Duchem

Genesis 26:12-13
Izák začal v té zemi sít a sklidil toho 
roku stonásobně; tak mu Hospodin 
požehnal. Tak se ten muž vzmohl a 
vzmáhal se stále víc, až se stal velice 
zámožným. 

Izák obdržel od Boha instrukce, aby 
neodcházel ze své země do Egyp-
ta z důvodu hladomoru ve své zemi. 
Samozřejmě, lidé tehdy odcháze-
li do Egypta, aby našli pomoc, a Izák 
přemýšlel, že udělá to stejné. Nicméně, 
Bůh k němu promluvil a řekl:„Nesestu-
puj do Egypta. Přebývej v zemi, o níž 
ti řeknu. Pobývej v této zemi a já budu 
s tebou a požehnám ti, neboť tobě a 
tvému potomstvu dám všechny tyto 
země. Tak splním přísahu, jíž jsem se 
zapřisáhl tvému otci Abrahamovi. 
(Genesis 26:2-3)

Izák dodržel instrukce, které mu Bůh zadal a výsledkem bylo to, co 
vidíme v úvodním verši. Rostl, nabýval na velikosti, stal se velmi mocným. 
A to natolik, že ho Pelištejci pozvali na své území, aby skoncoval s hlado-
morem. Bůh předurčil Izáka k velikosti a on by se odchýlil od tohoto 
plánu, kdyby neuposlechl Pánův pokyn, aby zůstal ve svém městě Ger-
aru.

Schopnost následovat vedení Ducha Svatého pro tvůj život tě letos 
učiní rekordmanem. I když jsi na rozcestí, odmítni pokušení jít směrem, o 
kterém víš, že je opačný k tomu, co ti Bůh ukázal nebo řekl. Křič k Duchu, 
on sám ví a má plán pro tvoji velikost, prosperitu a úspěch.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Bůh je můj pastýř a já nemám nedostatek, ve všem, co budu dnes dělat, 
jsem veden Duchem Svatým. Nemůžu padnout ve jménu Ježíš. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Žalm 23
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Sobota, 4. duben Vyrůstej ve slově

Jozue 1:8
Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od 
tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v 
noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je 
v něm zapsáno. Proto pak budete na 
svých cestách úspěšní, budete jednat 
moudře a bude se Vám dařit.

Nechci, abyste něco přehlédli v této 
pasáži z Písma. Všimněte si, že Bůh 
neříká, učiním, aby tvé cesty prosper-
ovaly, ale ty veď své cesty k prosperitě, 
jednej moudře v záležitostech života 
a buď úspěšný. Aby se to stalo, musíš 
rozjímat. 

Takže nad čím máme přemýšlet? Před-
mětem tvého rozjímání by mělo být slo-
vo a věci, které jsou v souladu s evan-
geliem Ježíše Krista. 
Rozjímání nad pomíjivými věcmi nám 
nepřinese trvalé výsledky. Starý i Nový 
zákon obsahuje slova, která jsou 

souhlasu se skutečným životem nového stvoření.

Jakékoliv těžkosti dnes čelíš, udělej si čas a rozjímej o Božím slovu. Když 
budeš často rozjímat nad Božím slovem, nejenže budeš mít úspěch, 
ale zjistíš, že jednáš moudře v záležitostech života. Moudrost Boží v 
tobě začne fungovat natolik, že když učiníš rozhodnutí nebo k něčemu 
vykročíš, bude to prostě správně.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Když dnes přemýšlím o Božím slovu, jsem proměňován od slávy k slávě. 
Pohybuji se vzhůru a dopředu s pomocí Ducha Svatého. Jeho slovo ve 
mně pracuje. Haleluja.  
 
K DALŠÍMU STUDIU
Římanům 12:2
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Neděle, 5. duben Boží spravedlnost v tobě

2 Korintským 5:21
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám 
ztotožnil s hříchem, abychom v něm 
dosáhli Boží spravedlnosti. 

Někteří křesťané si myslí, že musí praco-
vat na tom, aby se stali spravedlivějšími 
a kopou sami sebe, když udělají něco 
špatně. Neuvědomují si, že děláním 
těchto věcí, nehledají Boží spravedl-
nost, ale snaží se ustavit svoji vlastní 
spravedlnost skrz dodržování pravidel a 
správné chování. 

Spravedlnost není o správném jed-
nání. Je to dar Boží skrz Ježíše. A pro-
tože je to dar, nemůžeme si ho zasloužit 
dodržováním pravidel a správným cho-
váním. Můžeme jej jen přijmout. Jak 
přijmeme tento dar? Obdržíte jej, když 
uznáváte Pána Ježíše a uvěříte v srdci, 
že Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Jinými slovy, 
pokud jsi znovuzrozený, již jsi obdržel dar 

spravedlnosti. 

Bůh stvořil Ježíše, „který nepoznal hřích, stal se hříchem pro nás, aby-
chom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“ Takže dnes jsem spravedlnost 
Boží v Kristu. Jsme spravedliví stejně jako Ježíš. Byli jsme učiněni sprav-
edlivými, protože jsme obdrželi jeho spravedlnost. Jak skvělá zpráva! 
Jak ohromná milost! 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem spravedlnost Boží v Kristu, skrze Boží milost mám právě Kristovu sprav-
edlnost. Odmítám žít ve strachu a odsouzení ve jménu Ježíš. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Římanům 8:1
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Pondělí, 6. duben Zakořeněný ve víře

Galatským 3:1-3
Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloud-
il – vždyť vám byl tak jasně postaven 
před oči Ježíš Kristus ukřižovaný!   Chtěl 
bych se vás zeptat jen na jedno: dal 
vám Bůh svého Ducha proto, že jste 
činili skutky zákona, nebo proto, že 
jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli?   To 
jste tak pošetilí? Začali jste žít z Ducha 
Božího, a teď spoléháte sami na sebe?

Když prostudujeme celou knihu 
Galatským, pochopíme proč Pavel 
učinil toto prohlášení a pokáral tak 
galatské křesťany. Odchýlili se od 
poselství evangelia, slova víry, které ob-
drželi. Přišli falešní učitelé, kteří je učili, 
jak mají dodržovat Zákon, aby byli os-
pravedlněni a výsledkem toho začala 
jejich víra vrávorat. 

Pavel chtěl, aby se rozpomněli, jak 
obdrželi Ducha Svatého, nebylo to 

poslušností zákona, ale vírou. K záchraně, kterou obdrželi, nedošlo díky 
dodržování zákona. „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z 
vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ 
(Efezkým 2:8-9)

Spravedlnost a správný postoj s Bohem není výsledek dobré práce, je to 
skrze víru v Krista, výsledek toho, co udělal on. Proto pokračujte ve víře, 
pevně zakotveni setrvejte ve víře a odmítněte se odklonit od naděje 
evangelia, jež jste slyšeli. (Koloským 1:23)

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Mé nohy jsou zasazeny v Božím slově, odmítám být vykořeněn okolnost-
mi, rostu od víry k víře, od slávy k slávě, haleluja! 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Koloským 1:23
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Úterý, 7. duben Vysvobozen z temnoty

Koloským 1:12-13
A budete děkovat Otci, který vás přip-
ravil k účasti na dědictví svatých ve 
světle. On nás vysvobodil z moci tmy 
a přenesl do království svého milo-
vaného Syna. 

Skutečně znovuzrozený člověk 
nepotřebuje vysvobodit od Satana. 
Satan je poražený nepřítel. Nebyl jsi 
vysvobozen z autority temnoty, pro-
tože ses hodně modlil nebo protože 
se někdo modlil za tebe, je to výsledek 
toho, co udělal Kristus. Ve chvíli, kdy jsi 
přijal Kristovo vykoupující dílo pro sebe 
a vyznal, že on je Pánem tvého života, 
nadvláda Satana nad tvým životem 
byla zlomena.

Rozpoznej své osobní postavení, stav 
a majetek. Jsi umístěn s Kristem v ne-
beských sférách. „Daleko nad všechny 

vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, 
jak v tomto věku, tak i v budoucím.“ (Efezkým 1:21) Žij z této sféry vítěz-
ství, nadvlády, pokoje a věčné radosti a vládni svému životu autoritou, 
která ti byla dána. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Otče, děkuji ti, že jsi mě přemístil z temnoty do království tvého syna 
Ježíše Krista. Žiji ve tvé přítomnosti a funguji s nadvládou Krista nad tem-
notou, zlou mocí, démony a jejich skutky.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Efezským 2:4-6
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Středa, 8. duben Zaopatřen shora

Lukáš 6:35
Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, 
půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše 
odměna bude hojná: budete syny 
Nejvyššího, neboť on je dobrý k ne-
vděčným i zlým.

Pokud jsi věřící, tvoje prosperita 
nemůže být závislá na tom, kolik peněz 
máš nebo nemáš, co ti druzí dluží nebo 
co máš na bankovním účtu. Tvoje 
prosperita je tvoje srdce. Někdo říká: 
„nikdy bych se do této hrozné finanční 
situace nedostal, kdyby mi ten, komu 
jsem půjčil peníze, neodmítl ty peníze 
vrátit.“ No, já takhle nepřemýšlím ani 
nemluvím. Žádná suma peněz, která 
je ti odebrána, nemůže způsobit tvé 
zlomení nebo chudobu. Jsi dědic Boží, 
spoludědic v Kristu. Napoj se na toto 
zaopatření, které nikdy nevyschne. 

Když půjčíš peníze a vrátí ti je, chval Boha. Ve chvíli, kdy peníze vydáš, 
povznes se nad to.  Jsi neomezený. V našem dnešním písmu, chce Bůh 
tvou pozornost získat pro něco většího: Boží bohatství je tvoje bohatst-
ví. Jsi pouze prostředník, volně průchodné potrubí, kterým to bohatství 
prochází k druhým. Tvuj tok nemůže nic zablokovat. Takže pokud jde o 
tvoji finanční prosperitu, zaměř se na Boha jako na zdroj. Sláva Bohu. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Patří mi veškeré bohatství světa, protože jsem dědic Boží a spoludědic v 
Kristu. Zlato a stříbro je moje, včetně dobytka a tisíce hor. Takže odmítám 
být na tomto světě čímkoliv omezený, haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Filipským 4:19
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Čtvrtek, 9. duben Boží spojení

Ozeáš 12:13
Prostřednictvím proroka vyvedl Jehova 
Izrael z Egypta a prostřednictvím proro-
ka ho střežil.

Povšimněte si, že dnešní slovo neříká, 
že jsme byli vysvobozeni skrz proroctví, 
ale prorokem –  mužem, kterého Bůh 
poslal. Děti Izraele zůstávaly v Egyptě 
jako otroci, dokud Mojžíš neodpověděl 
na Boží volání, aby je vyvedl. Mojžíš byl 
jejich vstup. 

Pán Ježíš osobně, byl náš vstup do 
Boží přítomnosti a on to věděl. „Nikdo 
nepřichází k otci než skrze mne.“ (Jan 
14:6)    On je cesta, pravda, život, kdy-
by nebylo jej, neměli bychom přístup k 
Otci. 

Je pro tebe důležité, abys rozpoznal, 
komu máš dáš přístup a byl pohotový 
udělat, co Pán vložil do tvého srdce pro 

jejich prospěch nebo výhodu. Rozeznávejte také ty, které ti Bůh dal do 
cesty, aby ti dal přístup, ať už ve službě, práci, kariéře, politice atd. Je to 
princip Božího království a ty mu musíš porozumět. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Dnes se rozhoduji rozpoznat a vzít plnou výhodu těch, kteří byli zmocněni 
Bohem, abych měl přístup na další a vyšší úroveň mojí práce, duchovní 
oblasti, rodinnému životu ve jménu Ježíš.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Židům 13:16
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Pátek, 10. duben Věčná láska

Lukáš 12:6-7
Což neprodávají pět vrabců za dva 
haléře? A přece ani jeden z nich není 
zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na 
vaší hlavě jsou všecky spočteny. Ne-
bojte se, máte větší cenu než mnoho 
vrabců.

Někteří křesťané dělají chybu, když si 
myslí, že Bůh je příliš zaměstnaný sta-
rostmi o „velké věci“, aby se postaral 
o malé věci, se kterými potřebují po-
moci. Jsi jeden z nich? Může to být 
pomočování tvého dítěte, hádka s 
přítelem nebo malý uhřík na tvé tváři. 
Nezáleží na tom, jak nepodstatně to 
zní, jestli tě to trápí, Bůh se o to chce 
postarat. 

Bůh se chce postarat o každou oblast 
tvého života, jde mu i o ten nejmenší 
detail. Miluje tě tak moc, že zná počet 
vlasů na tvé hlavě. A jestli tvůj milu-

jící nebeský otec ví a má zájem o každý malý detail ve tvém životě, 
znamená to, že na žádný problém nejsi ve svém životě sám.

Takže ať se zrovna potkáváš s jakýmikoli problémy, můžeš odpočívat 
v jeho lásce, kterou k tobě cítí. Neexistuje žádný problém, který by byl 
pro něho bezvýznamný.  Není jen Bůh všemohoucí, je také tvůj nebeský 
Otec, který tě miluje. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem dítě krále a jsem přijat v jeho lásce. Jeho láska ze mě vyhání 
všechen strach, jeho pomoc je přítomná v každé chvíli nebo potřebě, 
nenechám sebou pohnou ve jménu Ježíše.
 
K DALŠÍMU STUDIU
1 Petr 5:7
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Neděle, 12. duben Rekordní úspěch

Jeremiáš 29:11
Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám 
jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou 
to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci 
vám dát naději do budoucnosti.

Představte si Mojžíše po tom, co se 
pohodlně usadil v poušti se svou krás-
nou ženou, milovanými dětmi a svými 
příbuznými. Možná viděl sám sebe 
šťastně odpočívat v brzké budouc-
nosti. Bůh měl pro něj větší plány, Bůh 
měl pro něj velké sny. Bůh před ním 
viděl otevřené Rudé moře a vyhlazení 
egyptské armády za jeho účasti. Bůh 
viděl v Mojžíšovi vysvoboditele svého 
lidu. 

Bůh nás nevidí tak, jak náš vidí lidé. 
Bůh viděl v ustrašeném Gideonovi 
mocného a udatného muže, i když 
se Gideon ze strachu schovával před 
svými nepřáteli (Soudců 6:12). Bůh 

viděl v Davidovi pomazaného krále. (1.Samuel 16:10-13)  Bůh viděl v 
pokorném Mojžíši vysvoboditele a vytáhl ho z neznáma (Exodus 3).

Dnes se dívá Bůh za hranice toho co může člověk vidět a říct o Tobě. Má 
pro Tebe sny, větší než si umíš představit. Odvaž se snít o snech velkosti 
Boha. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Rozhoduji se dnes dívat za hranice svých možností a vidět Boží sen pro 
můj život. Jsem předurčen k velikosti a odmítám se spokojit s čímkoli 
menším. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Soudců 6:12
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Sunday, April 12 Record breaking success

Přísloví 4:18
Stezka spravedlivých je jak jasné svět-
lo, které svítí stále víc, až je tu den.

Úspěch je tvým dědictvím, když se 
staneš Božím dítětem. Tvoje životní 
cesta se stane pevná v růstu, stabilní v 
prosperitě a nekonečném úspěchu. Je 
to jedna z mnoha výhod křesťanského 
života. Boží sen pro tebe je, abys měl 
stálý úspěch za úspěchem.

Bůh očekává, že budeš stále plod-
nější a produktivnější ve všech svých 
snahách. Měl by sis vždy uvědomovat 
úspěch. Uvědomte si, že úspěch není 
nutné měřit na konci něčího života. 
Úspěch může být měřen v různých čás-
tech tvého života. 

Pokud si jsi vědom úspěchu na úrovni, 
kde dnes jsi, toto vědomí tě zítra dove-
de na vyšší stupeň úspěchu. Nikdy 

nemysli na selhání, měj místo toho mentalitu úspěchu. Tvůj život bude 
nekonečný proud vítězství a prosperity, když si vytvoříš postoj úspěchu.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Můj život se pohybuje od úspěchu k úspěchu, nahoru a dopředu pouze 
mocí Ducha Svatého, jsem rekordman ve jménu Ježíše Krista
 
K DALŠÍMU STUDIU
Jan 15:1-20
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Ježíš, moje spásení

Žalm 27:1
Hospodin je světlo mé a moje spása, 
koho bych se bál? Hospodin je záštita 
mého života, z koho bych měl strach? 

Většina křesťanů zná Ježíše Krista jako 
ZACHRÁNCE, což je skvělé, ale znát ho 
jako SPASENÍ zcela změní tvůj život a 
povede tvou cestu s ním do naprosto 
nové úrovně. Povšimni si Davidova slo-
va v našem úvodním verši. Řekl: „Hos-
podin je mé světlo, moje spása, koho 
bych se měl bát?“

Doufáš, že jako tvůj zachránce tě 
„vysvobodí“ z něčeho, možná od 
tvých nepřátel. Ale jako tvé spasení, 
přecházíš z oblasti, kde tě zachraňuje 
před nebezpečím a obtížemi; ztrácíš 
svůj strach, protože jsi v něm! Neob-
jevuj ho jako uzdravitele, ale jako své 
uzdravení. Když to uděláš, zjistíš, že už 
nepotřebuješ uzdravení, protože on je 
tvé zdraví. Tak jako on je tvá moudrost, 
tvá láska, tvá dovednost, tvoje síla. 

Když máš Boha, máš vše. Když Tomáš, jeden z učedníků řekl: „Můj pane 
ukaž nám cestu,“ mistr jednoznačně odpověděl: „Já jsem ta cesta.“ 
(Jan 14:6)  Ježíš Kristus ti neukáže cestu, on je cesta. Když ho najdeš, 
dorazil jsi, tvé hledání končí, protože on je kompletní Bůh.  

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Větší je ten, který je ve mně, než ten, který je ve světě. Vládnu a panuji s 
Kristem, nyní a vždy v Ježíšově jménu. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Jan 14:6

Pondělí, 13. duben
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Úterý, 14. duben Vítězná církev

2 Korintským 2:14
Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále 
vodí v triumfálním průvodu Kristově a 
všude skrze nás šíří vůni svého poznání.

Jsme navždy vítězi. Rozdrtíme každou 
opozici a porazíme každou nepřízeň. 
Toto je požehnání pro církev. Duch 
svatý je šéfem církve a on je Bůh. 
Pracuje v nás, s námi a skrze nás. Je pro 
nás nemožné, abychom selhali. Vyhráli 
jsme dříve, než jsme začali, jen před-
vádíme scénář, který už byl napsaný. 
Haleluja. 

Podrobná verze našeho slova pro 
dnešek říká: „Děkujeme Bohu, který 
nás vždy v Kristu vede triumfálně. (Jako 
trofej Kristova vítězství.)“ Právě to se 
děje. Jsme v průvodu vítězství Ducha 
Svatého. To, co potřebuješ, je soustřed-
it se na dílo Pána a sloužit mu s radostí. 

Ať už čelíš dnes jakékoli situaci, tvoje vítězství je garantováno, Bůh 
způsobí, aby všechny věci sloužily pro tvoje dobro. Kristus v tobě je na-
děje slávy, už dnes vyhráváš.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem členem úžasného vítězství v těle Kristově. Proto jsem nezničitelný 
bez ohledu na to, co se stane. Vyhraji, protože slovmě posouvá dál a 
garantuje mé vítězství. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Římanům 8:37
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Středa, 15. duben Vláda skrz víru

Genesis 1:26
I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl 
naším obrazem podle naší podoby. Ať 
lidé panují nad mořskými rybami a nad 
nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad 
celou zemí i nad každým plazem pla-
zícím se po zemi.“

Když Bůh stvořil člověka, dal mu nad-
vládu nade vším na zemi. Chcete-li mít 
představu o druhu nadvlády, kterou by 
člověk měl, kdyby nezhřešil, pojďme se 
podívat na dokonalého člověka Ježíše 
Krista. 

Když Ježíš chtěl zaplatit chrámovou 
daň, dal příkaz rybě, aby mu přines-
la peníze. Když chtěl nakrmit zástup, 
potřeboval jen rozmnožit pět bochníků 
a dvě ryby ve svých rukou. Když bouře 
ohrožovala životy jeho učedníků, jen 
promluvil a nastal perfektní klid. Každý 
nemocný, který byl za ním přiveden, 

odešel uzdravený. Dokonce přivedl zpět mrtvé k životu, protože měl na-
dvládu nad životem. 

Dnes máte stejnou nadvládu, jakou uplatňoval Ježíš, protože Ježíš je 
v tobě. Narodil ses znova z Ducha, narodil ses, abys vládl a měl vládu 
nade vším na zemi. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Dnes kráčím v moci duchem víry, přebírám moc nad svou rodinou, žád-
ná zbraň proti mě nebude mít úspěch. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Koloským 1:27
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Čtvrtek, 16. duben Pánova radost je moje síla

Abakuk 3:18
Já budu jásotem oslavovat Hospodina, 
jásat k chvále Boha, který je má spása.

Jak reaguješ tváří v tvář neštěstí? Vidíš, 
že Ježíš říká, že v tomto světě budeme 
mít potíže, takže víme, že výzvy přijdou. 
Tvá reakce však ukazuje rozdíl mezi 
zralým věřícím a miminkem v Kristu. 

Když se potkáte i s tím nejmenším prob-
lémem, někteří z vás jsou tak rychle 
deprimovaní a odrazení. Pak následu-
je příval stížností, sebelítosti a vyřčení 
slov, která jsou přesným opakem slo-
va Božího. Tímto prohrajete v každém 
bodě. Nebuďte naivní, slova, která vy-
chází z vašich úst v odpovědi na útok, 
určují, zda ďábel udrží tvoje statky, ane-
bo je vrátí sedmkrát. 

Slovo Boží přináší radost a žádný člověk 
nemůže vzít tvoji radost. Jen ty se ji 

můžeš vzdát. Radostná osoba je vítězná osoba. Nemůžeš být poražen, 
dokud máš svou radost. Ďábel neví, co má s tebou dělat, když na 
tebe vyšle útok a ty dále chválíš Boha. Když ri ďábel neukradne radost, 
nemůže držet, co ti patří. Zmátni ďábla dnes svou radostí, radost v Pánu 
je tvoji silou. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Mám nevyslovitelnou radost, žádný ďábel nemůže ukrást moji radost. 
Rozhoduji se zůstat vždy radostný, protože vítězství je moje. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Jeremiáš 33:11
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Pátek, 17. duben Jak člověk myslí

Filipským 4:8
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, 
co je pravdivé, čestné, spravedlivé, 
čisté, cokoli je hodné lásky, co má do-
brou pověst, co se považuje za ctnost a 
co sklízí pochvalu. 

Myšlenky jsou obrazy mysli s konstruk-
tivními nebo destruktivními možnostmi, 
které fungují s lidskými emocemi. Jinými 
slovy mají schopnost ovlivňovat tvé 
emoce. Myšlenky člověka, pokud ho 
špatně zaměstnají, ho mohou držet v 
otroctví a na druhé straně může zažít 
božskou svobodu. 

Nikdy nepodceňuj sílu svých myšlenek. 
Jestli jsi unaven z života, který žiješ, pak 
změň své myšlenky. Tvůj život se ubírá 
směrem tvých myšlenek. Právě charak-
ter tvých myšlenek formuje tvůj život, jsi 
zrcadlem svých myšlenek. 

Chceš-li život, který Bůh pro tebe získal, dej své myšlenky do souladu s 
Božím slovem a tvůj život bude produktem tohoto slova. 

Bible říká:  „Jak člověk myslí ve svém srdci, takový je.“ Změň svůj osud 
dnes tím, že budeš obnovovat mysl slovem Božím. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Dnes dávám své mysli sílu, aby pracovala. Vidím sám sebe jako lídra 
na trhu. Přemýšlím o světových možnostech, přemýšlím o příležitostech, 
můj život bude svědectvím o Bohu dělajícím zázraky, v Ježíšově jménu
 
K DALŠÍMU STUDIU
Přísloví 23:7
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Sobota, 18. duben Hlad po slově

Amos 8:11
Hle, přicházejí dny, je výrok Panovní-
ka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, 
ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, 
nýbrž po slyšení slov Hospodinových.  

Dnešní svět je hladový, ale lidé neví, jak 
tento hlad uspokojit. Tvůj duch chce 
právě to, co máš tendenci nejvíce 
skrývat. Žijeme ve dnech a v čase so-
ciálních médií. Což je úžasný nástroj ke 
kázání evangelia, ale také to vyvolalo 
hlad po lajcích, hlad vědět, kdo jsou 
ostatní, a hlad po názorech lidí na to, 
jací jsme my. To vše je snaha naplnit trh-
linu, kterou může naplnit jen Boží slovo.

Touži po opravdovém mléku Božího slo-
va, prahni po tom, aby ses dozvěděl 
více. Boží slovo ve své písemné podobě 
se nazývá logos, ale co bys měl dělat 
ty je slovo mluvit a to se stane RHEMA. 
Bůh ti dá hlad po rhematu, mluveném 

slově. Když jsi v práci a přistihneš se, že odpovídáš na určité věci tím, že 
cituješ písmo, znamená to, že rhema-slovo ožívá. 

Úroveň tvého hladu určuje rychlost šéfkuchaře, aby naplnil hlad. Pán 
seslal hlad na tuto zem. Právě teď je tu hladomor. Začni rozvíjet hlad po 
RHEMA a sledovat svůj život stoupat do bezkonkurenčních výšin. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem hladový po slově Božím. Budu jej promlouvat, kdekoliv půjdu. 
Nosím toto slovo s sebou, a když vkročím na nějaké místo, slovo je tam 
také. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Matouš 4:4
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Neděle,19. duben  Promlouvej víru

Lukáš 1:20
„Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, 
kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil 
mým slovům, která se svým časem 
naplní.“

Knězi Zachariášovi se zjevil anděl Páně, 
když v chrámu pálil kadidlo. Když viděl 
anděla, zděsil se, ale anděl mu přinesl 
dobrou zprávu. Jeho modlitba byla 
vyslyšena, jeho žena zplodí syna, který 
se má jmenovat Jan. 

Dítě se později stane Křtitelem, před-
chůdcem našeho Pána Ježíše Krista. 
Zachariáš se modlil za tento zázrak, ale 
způsob, jakým odpovědělna to, že by 
zázrak mohl přijít skrze něj, byl špatný.  
Pořád se díval na svůj fyzický stav jako 
na překážku Boží schopnosti. Vzhledem 
k jeho negativitě bylo řešení to, že 
bude němý a nepromluví ani slovo, než 
se to stane. 

Vidíš, Bůh chce, abys mluvil v souladu s jeho slovem a neříkal nic, co by 
bylo v rozporu s jeho slibem. Začni dnes růst ve slově a promlouvej jen slo-
vo. Nekráčíme na základě smyslového vnímáni, ale podle Božího slova. 
Jinými slovy, nezáleží na tom, jak špatně může tvoje situace přirozeně 
vypadat. Pokud Boží slovo říká, že vyhráváš, pak dojdeš k vrcholu. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Promlouvám nad svým životem slovo Boží. Vše, co řeknu, je pozitivní, můj 
jazyk netoleruje nic negativního. Ve jménu Ježíše.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Přísloví 15:4
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Pondělí, 20. duben Moc modlitby

Lukáš 6:12
V těch dnech vyšel na horu, aby se 
modlil; a celou noc strávil v modlitbě 
k Bohu.

Pán Ježíš v celé své službě  vykonával 
zázraky, divy a znamení. Davy lidí 
byly ohromeny jeho autoritou a mocí. 
Nevěděly však, co se děje v zákulisí. V 
soukromí, kde Ježíš strávil celou noc v 
modlitbě. 

Přinesl světu výsledek toho, co dělal 
v zákulisí, a dopad byl fenomenální. 
Modlitba je zákulisní aktivita. Trávíš hod-
iny ve sladkém společenství s Duchem 
Svatým. Máš poznatky o vítězství, 
pokud se za něco konkrétního modlíš, a 
když dojde k boji, bitva již byla vyhrána.

Ježíš se nikdy nemodlil na veřejnosti 
dlouhé modlitby, promlouval jen krátké 
příkazy a zázraky se děly. Je to proto, 

že tvrdá práce se již odehrála v zákulisí. Rozvíjej svůj modlitební život 
od dnešního dne. Ať se lidé diví, jak sílíš, ať je modlitba měřítkem tvého 
života.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Modlitba je měřítkem mého života, řeším výzvy v zákulisí skrze modlitbu. 
Díky tomu jsem obří přemožitel.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Matouš 6:6



24

Úterý, 21. duben Láska nade vše

1. Korintským 13:1
Kdybych mluvil jazyky lidskými i 
andělskými, ale lásku bych neměl, 
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

Jestli nemiluješ, nejsi křesťan, tečka! 
Někteří za mnou v minulosti přicházeli 
a přiznali se, že nemají schopnost milo-
vat. V knize Římanům 5:5 slovo Boží říká 
, že Boží láska je rozlita do našich srdcí. 
Nemusíš ji aktivovat nebo se modlit za 
projev, je to tam. 

Takže pokud jsi křesťan a říkáš, že 
nemůžeš milovat, pak nejsi znovuz-
rozený. Nemůžu dostatečně zdůraznit, 
jak důležité je chodit v lásce. Můžeš 
být velký kazatel, hudebník nebo věrný 
člen církve, pokud nemáš lásku, nemáš 
nic. 

Ježíš sám řekl, že když kráčíš v lásce, 
je to pro ostatní signál, že jsi křesťan. 

Pokud existuje někdo, ke komu chováš zášť, nech tu zášť jít a řekni dnes 
té osobě, že ji miluješ láskou Kristovou. Bůh sám je láska, takže milovat 
není slabost. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Dnes dávám přednost lásce ve všem, co dělám. Od této chvíle mne 
lidé poznají, protože miluji všechny. Láska je to, co hledám nejvíce.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Římanům 5:5
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Středa, 22. duben Správné místo ve správném čase

Genesis 12:1-2
I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze 
své země, ze svého rodiště a z domu 
svého otce do země, kterou ti ukážu. 
Učiním tě velkým národem, požehnám 
tě, velké učiním tvé jméno. Staň se 
požehnáním! 

Bůh pro Tebe připravil místo, kde budeš 
vzkvétat. Zeměpisná poloha neovlivňu-
je jen roční období nebo povětrnos-
tní podmínky, ale také duchovní 
požehnání. Abraham zůstal v místě, 
kde se narodil, ale žil se svou ženou 70 
let bez dětí. 

Všimněte si, když mu Bůh chtěl požehnat, 
okamžitě změnil svou zeměpisnou polo-
hu. Právě na novém místě nalezl svou 
plodnost a požehnání. Přijmi dnes sílu 
k objevení svého božského místa set-
kání, přijmi milost, abys byl zeměpisně 

umístěn na správné místo. 

Když jsi veden Duchem Svatým, Bible říká, že tě vede kolem 
klidných vod. Buď dnes citlivý na pobízení Ducha Svatého.  

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Duch Svatý mne vede do místa hojnosti. Budu vzkvétat a rozpínat se. 
Nyní zažiji to nejlepší v životě ve jménu Ježíše. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Marek 5:2
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Čtvrtek, 23. duben   Boží lék

Exodus 15:26
Řekl: „Jestliže opravdu budeš poslouch-
at Hospodina, svého Boha, dělat, co je 
v jeho očích správné, naslouchat jeho 
přikázáním a dbát na všechna jeho 
nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, 
kterou jsem postihl Egypt. Neboť já 
jsem Hospodin, tvůj lékař.“

Všimněte si, že slovo „zdraví“ je v he-
brejštině slovo rafa, což znamená lékař. 
Takže by to znělo, „jsem tvůj Bůh, tvůj 
lékař.“ Představ si to! To je úžasná pers-
pektiva. Bůh je náš osobní doktor. 

Kdo tě vyléčí lépe než osoba, která 
stvořila tvé tělo od nuly? On osobně 
navrhl a vytvořil tvého ducha, duši a 
tělo. Stačí se jen řídit receptem. V žád-
ném případě Bůh nechce, aby nemoc 
zůstala ve tvém těle. Věř v jeho předpis, 
což je slovo a dodržuj ho!

Najdi si písma, která se týkají tvého případu a přemítej nad nimi. Prom-
louvej je sám k sobě, řekni svému tělu, že je perfektní a říkej to dále. Jako 
když se podíváte do zrcadla Božího slova, proměňuj se na stejný obraz, 
od nemoci ke zdraví, od chudoby k prosperitě! Pokud nejsi nemocný, 
nečekej, až nemoc přijde, ale začni promlouvat zdraví pro své tělo. 
Řekni to teď! Tomu se říká Boží zdraví. Určitě zažiješ výsledky ve jménu 
Ježíše. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Bůh je můj osobní lékař. Beru každé předepsané slovo a aplikuji ho na 
své tělo! Boží zdraví je mé, haleluja. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Přísloví 4:20-22
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Pátek, 24. duben Věřím, přijímám

Marek 11:24
Proto vám pravím: Věřte, že všechno, 
oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a 
budete to mít. 

Slyšeli jste lidi říkat: vidět je věřit, nebo: 
uvěřím, až uvidím. Jistě, ale když jste 
viděli, je zde ještě smysl věřit? Právě 
těmto říkáme „Tomášův typ“ křesťana. 
Ten poté, co mu řekli, že viděli, jak Ježíš 
vstal z mrtvých, trval na tom: „až uvidím 
otisk hřebů na jeho rukou a strčím svou 
ruku do jeho boku, uvěřím.“

Důvod, proč je pro tebe tak těžké 
použít svou víru, je ten, že nemáš scho-
pnost, představit si věci, kterých se 
neumíš dotknout, cítit je nebo vidět. 
Chceš-li nejdříve vidět a pak věřit, už to 
není víra. Ježíš nás učí uvěřit ve chvíli, 
kdy se modlíš. V tu chvíli - je hotovo. 
Ještě před tím, než dojde ke projevení. 

Eliáš se modlil, aby pršelo, ale na obloze nebyl ani jediný 
mráček, ale jakmile řekl amen, okamžitě poslal svého sluhu, 
aby se podíval, jestli prší. Odpověď už dostal a živlům nez-
bylo, než reagovat. Když se dnes modlíš, věřš, že dostáváš.  

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Když se dnes modlím, tak teď chápu, že právě v tuto chvíli už mám to, 
za co jsem se modlil. Děkuji Pane, přetékám požehnáním. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Jan 20:29
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Sobota, 25. duben Dívej se na to, co vidí Bůh

Jakub 1:2
Kdo se však zahledí do dokonalého 
zákona svobody a vytrvá, takže není 
zapomnětlivý posluchač, nýbrž také 
jedná, ten bude blahoslavený pro své 
skutky.

Když se podíváš do zrcadla, koho 
očekáváš, že uvidíš? Přesně tak, sebe! 
Bůh vidí, to co ty o sobě nevidíš. Vidí 
daleko za tvůj odraz v zrcadle. Mnozí z 
vás potřebují spravit obraz, který o sobě 
máte a dát jej do souladu se slovem. 
Pokaždé, když se podíváš na dokonalý 
zákon svobody, proměníš se ve stejný 
obraz, na který se díváš. Jen tehdy 
můžeš vidět sám sebe, jak tě vidí Bůh. 
Máš dokonalou budoucnost v Bohu 
a tvůj život by neměl být takový, jako 
zažívají normální lidé. Narodil ses, abys 
vládl, abys žil nad okolnostmi života, ale 
to je možné jen tehdy, když se zmocníš 
toho, co v tobě Ježíš udělal.

Nespokojuj se s ničím menším, než s Božím nejlepším pro dnešní den. Běž 
do slova a zpátky přijdeš se svědectvím. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Otevírám své duchovní oči, abych viděl, kdo Bůh říká, že jsem. Jsem 
mimořádná bytost. Jsem světlo a svítím všude, kam jdu. Nosím v sobě 
moc, nikdy nemůžu být poražen ve jménu Ježíš. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Galatským 4:19
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Neděle, 26. duben Žádné odsouzení

Filipským 2:12-13
A tak, moji milí, jako jste vždycky byli 
poslušní – nikoli jen v mé přítomnosti, 
ale nyní mnohem více v mé nepřítom-
nosti – s bázní a chvěním uvádějte ve 
skutek své spasení. Neboť je to Bůh, 
který ve vás působí, že chcete i činíte, 
co se mu líbí. 

Je to smrtící lež, kterou započal ďábel 
a kterou rozšířil a oklamal Kristovo tělo. 
Mnoho Božích dětí si myslí, že si musí 
zasloužit spásu a získat dobré body, 
aby byli u Boha zapsáni v dobrých kni-
hách. Pavel řekl: „Bůh ve vás pracuje, 
aby přinesl touhu konat správné věci a 
tak i moc ji vykonat.“

Nenechte se nikdy strhnout nepřítelem 
k odsouzení. Bůh se na tebe nezlobí, 
miloval tě dávno předtím, než jsi ho 
poznal. Bible říká, že zatímco jsme byli 
ještě nepřátelé, Ježíš za nás zemřel, 

o kolik více teď, když jsi součástí rodiny? Mnoho Božích dětí chodí 
nemocných, zlomených, protože si myslí, že si Pánovo požehnání ne-
zaslouží. 

Mám pro tebe novinu, nikdy si to nezasloužíš, vše je pod jeho milostí, 
svobodně dáno. Ve chvíli, kdy jsi přijal Ježíše, vše, za co zaplatil, se stalo 
tvé a jen neznalost tě bude držet v otroctví.  

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Žiji svobodný život bez odsouzení. Nemusím sbírat body, abych získal Ot-
covu lásku. Jsem část jeho Boží přirozenosti. Chvála Pána. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Římanům 8:1



30

Pondělí, 27. duben Bez obav

Matouš 6:27-28
Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit 
svůj život, bude-li se znepokojovat? A o 
oděv proč si děláte starosti? Podívejte 
se na polní lilie, jak rostou: nepracují, 
nepředou –

Kdyby se konala soutěž na nalezení 
toho nejméně důležitého na světě, 
pohár by vyhrály starosti. Je to nejz-
bytečnější cvičení, kterým se můžete 
kdy zatěžovat. Mnozí z vás, kteří právě 
čtete tuto krátkou pobožnost, jste vin-
ní strachem. Trávíte bezesné noci sta-
rostmi o věci, které prostě nemůžete 
změnit. 

A dokonce víš, že to ničemu nepomůže, 
ale i přesto to děláš. Problém je, že příliš 
rychle zapomeneš, co Bůh říká ve svém 
slově. Pokud jsi věděl, že tvůj Otec řekl, 
že budeš žít v Božím zdraví, proč se pak 
bojíš o své zdraví. Bůh se nepostará, 

protože jsi něco udělal. On poskytuje, protože slíbil, že to udělá. Všech-
no je o jeho slově. 

Slzami promočené polštáře a bezesné noci nepohnou Bohem. Měj víru. 
Stůj na jeho zaslíbeních. Stůj na jeho slově. Aktivuj to svým hlasem - začni 
říkat správné věci.
 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Dívám se na věci z perspektivy vrcholu hory. Obavy nemají místo v mém 
životě. Jsem nabitý mocí, abych způsobil pozitivní změny. Sláva patří 
Bohu.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Filipským 4:19
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Úterý, 28. duben Duchovní slovník

1. Korintským 2:13
Abychom poznali, co nám Bůh daroval. 
O tom i mluvíme ne tak, jak nás nauči-
la lidská moudrost, ale jak nás naučil 
Duch, a duchovní věci vykládáme slo-
vy Ducha.

Jakožto znovuzrozený věřící, jakým 
druhem slovníku mluvíš ohledně své 
situace? Jsi ten druh člověka, který 
říká: „Můj život je zmatek, nikdo v mé 
rodině v tomto není dobrý, nikdy nic 
nevyhraju, má hlava mě zabíjí,“ a sez-
nam jde dále a dále.  Pochop, že ex-
istuje slovník, který přichází s tím, že jsi 
dítětem nejvyššího Boha, který musíš 
začít praktikovat ještě dnes.

Líbí se mi, jak apoštol Pavel ve výše 
uvedeném písmu říká, že používáme 
slova, která nám dal Duch. Když se 
mne někdo na něco zeptá, vysvětluji to 
pomocí duchovního slovníku. Pochop, 

že duchovní slovník není určen pro tento svět, ve kterém žijeme, je určen 
pro temnotu v duchovním světě. Když ti lékař diagnostikuje nemoc, 
začneš odpovídat pomocí duchovního slovníku, který pronikne do tmy 
v duchovním světě a odstraní démonické bytosti postihující tvé tělo. 

Ježíš byl mocný, nejen skutkem, ale i slovem. Nikdy nemluvil nega-
tivně. Dostaň se do slova, ukáže ti to cestu v duchovní sféře. Takhle se 
budeš moci orientovat. Najdi verše, které zahrnují tvojí situaci a začni je 
prohlašovat. Nech, ať se slova Bible stanou tvým novým slovníkem.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem výsledkem slova. Žiji slovo, chodím slovem, mluvím slovo, kam jdu, 
slovo kráčí se mnou. Toto je můj slovník věřícího. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Lukáš 24:19
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Středa, 29. duben Přemožitel rekordu

Jozue 1:2-3
Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy 
vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem 
přes tento Jordán do země, kterou 
dávám Izraelcům. Dal jsem vám každé 
místo, na které vaše noha šlápne, jak 
jsem přislíbil Mojžíšovi. 

Bůh tě propojil jinak než ostatní ve tvé 
zemi, komunitě, ve tvé škole, práci 
nebo rodině. Navrhl tě tak, že budeš 
fungovat jiným  souborem pravidel než 
všichni ostatní. Ty jsi ten, který půjde dál 
než všichni ostatní na svém poli působ-
nosti.

To, jak nejdál kdo jiný došel, je pro tebe 
jen začátek. Přejdeš na druhou stranu 
a  budeš první, kdo bude dělat věci, 
o které se druzí ani nepokusili. Budeš 
první, kdo bude bydlet v honosném 
sídle, první, kdo dosáhne univerzitního 
titulu, první, kdo bude mezinárodně 

uznáván ve tvé oblasti. Všichni se budou divit, jak jsi to udělal, a ty jim 
řekneš, že je to Boží milost, která pracuje ve tvém životě. Je to dobrá rev-
oluční zpráva, která ukazuje, jak je mocná, když budeš dělat pokroky. 

Sebevědomě jednej o svých snech, tlač své nápady a sleduj, jak rychle 
a jak daleko tě Bůh vezme. Jsi Josef ve své rodině, lamač rekordů!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem původce dobrých věcí v své oblasti. Udělám to, co se nikdy pře 
tím nestalo. Budu mít světový vliv. Půjdu dál, než kdokoliv došel v mé 
kariéře v Ježíšově mocném jménu. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Daniel 1:20
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Čtvrtek, 30. duben Radost

2 Korintským 8:1-2
Chceme vám povědět, bratří, jakou 
milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak 
se osvědčily v mnohém soužení, že z 
jejich nesmírné radosti a veliké chudo-
by vzešla jejich bohatá štědrost. 

V anglické standartní biblické verzi slo-
vo „radost“, „těšit se“, „radostně“ se 
objevují celkem 430. Pro srovnání slova 
„veselý“, „štěstí“, které se objevují jen 
deset krát. Radost je dlouhotrvající, za-
tímco štěstí je krátkodobé. Štěstí je pod-
míněno okolnostmi, zatímco u radosti 
tomu tak není. 

Radost je charakteristická pro Boží lid a 
nalézáme ji v Boží přítomnosti. Když víš, 
kým jsi v Kristu, a víš, čím je zaujato tvé 
srdce, přinese to překypujícího ducha 
radosti, která se nedá vysvětlit. 

Ve výše uvedeném písmu, byli tito Makedonci v extrémní chudobě, ale 
jejich radost byla ve stejné době hojná. Někteří z vás, když se blíží konec 
měsíce a váš účet je vyschlý, tak jste ty dny, co jste bez peněz, naštvaní. 
Lidé se ti vyhýbají, když nemáš hotovost, protože vědí, kým se stáváš. 
Odmítni být pod vládou okolností. Slovo říká: Raduj se v Pánu, vždy a zn-
ovu, říkám, raduj se. Tvá situace nebude mít jinou možnost, než vyhovět 
slovu v tobě. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Rozhoduji se, aby mne teď naplnila radost. Nejsem pod vládou toho, co 
vidím, ani toho, čím procházím, aby to určilo stupeň mé radosti. Když 
někam vkročím, radost vejde se mnou - takový jsem!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Žalm 119:103
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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
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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



41

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



58

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



69

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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Pondělí, 1. červnat Má schopnost je z Boha

2 Korintským 3:5
Ne sami ze sebe se pokládáme za 
způsobilé, jako [bychom měli] něco 
sami ze sebe, ale naše způsobilost [je] 
z Boh

Zdá se, že jen málo křesťanů si je vědo-
mo toho, že Bůh v nich žije. Nemohou si 
toho být vědomi a stále mluvit tak, jak 
mluví. Když v jejich životech vyvstane 
nějaká potřeba, mnozí rychle řeknou: 
„Ne, já to nedovedu.” Proč? Protože 
důvěřují sami sobě nebo tělu, že je 
přes to přenese. Vědí, že v sobě nemají 
schopnost to zvládnout. 
Ale když si jsi vědom toho, že Bůh je v 
tobě, potom víš, že jeho schopnost je 
i tvou schopností. Už nejsi omezován 
svým vlastním lidským chápáním a si-
lou. Proto Pavel mohl říci: „Můžu dělat 
všechny věci skrze Krista, který mne 
posilňuje.” 
Nezáleží, čemu dnes čelíš, a možná 

čelíš ve svém životě zdánlivě nemožné překážce, můžeš ale směle vy-
hlašovat: „Má schopnost je z Boha, ten větší žije ve mně.” Takto mluví 
víra. A tím bude ten Nejvyšší pracovat pro tebe!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Žije ve mně Duch Boží. Má schopnost je z Boha a já mohu dělat všechny 
věci skrze Krista, který mě posilňuje. Nic pro mne není nemožné.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Filipským 4:13
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Úterý, 2. června  Moudrost, hlavní věc

Přísloví 24: 3-4     
Dům se vybuduje moudrostí, upevní 
se rozumností a skrze poznání naplní 
se pokoje všelijakým vzácným a pří-
jemným majetkem.

Často najdeme lidi, jejichž život se 
zdá být v nepořádku: jsou frustrovaní 
a nešťastní, a to z prostého důvodu 
- nemají moudrost. Někteří další mají 
záležitosti, které jim fungují dobře, 
možná jejich práce nebo kariéra, ale 
jsou nenaplnění, protože jejich rodiny 
jsou dezorientované. Měli dostatek 
moudrosti začít rodinu, ale nedostatek 
rozumnosti ji vybudovat. 
Přísloví 4:7 nám říká, že moudrost je 
hlavní věc; je to tvůj kapitál: „Mou-
drosti je hlavní věc: proto se snaž se 
získat moudrost, za všechno své jmění 
získej rozumnost.” Všimni si, že verš 
dále pokračuje slovy: „za všechno své 
jmění získej rozumnost” - tím ti dává na 

vědomí, že rozumnost je stejně důležitá. 
Potřebuješ moudrost, abys byl efektivní, abys mohl žít výjimečný život 
úspěchu, nadvlády, vítězství a excelence, který ti Bůh připravil. To není 
světská moudrost, kterou získáš na univerzitě, ale je to moudrost, která 
ti je předána, když studuješ Boží slovo. Ponoř se do Písma a vyrosteš v 
moudrosti!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Moudrost Boží ve mně pracuje. Jsem vždy na správném místě ve správný 
čas. Skrze moudrost dnes vítězím, haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Přísloví 15:5
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Středa, 3. června  Buď naplněn poznáním

Koloským 1:9
Proto i my, od toho dne, [kdy] jsme [to] 
uslyšeli, nepřestáváme se za vás mod-
lit a vyprošovat, abyste byli naplněni 
poznáním jeho vůle ve veškeré moud-
rosti a duchovním pochopení.

V dnešním Písmu se apoštol Pavel modlí 
za koloské bratry, aby byli naplnění 
poznáním Boží vůle. Právě Boží poznání 
Pavel měl a žil podle něj; to způsobova-
lo jaho mimořádnost a odlišovalo ho 
od ostatních apoštolů. Poznání z nás 
dělá mistry. Pronese tě životem. 
V Kristu jsme určeni Bohem k tomu, 
abychom žili jako šampioni a vládli 
jako králové. Důvodem, proč takovou 
zkušenost mnoho lidí nemá, je, že se 
nenaučili chodit v poznání Boží vůle. 
Když s ním máš obecenství skrze mod-
litbu, studium slova a rozjímání, poznáš 
jeho dokonalou vůli, záměr a smysl. 
Skrze takovou blízkost se staneš více 

jako on, sjednocen s ním v myšlenkách i charakteru. 
Když budeš fungovat s plným a přesným poznáním jeho dokonalé vůle, 
kterou má pro tvůj život, budeš neustálý vítěz. Budeš vždy a v každé 
situaci vědět, co máš dělat. Všechny tvé snahy a prostředky budou 
neustále směřovány správným směrem, aby dosáhly správných výsled-
ků. Můžeš znát a jeho dokonalou vůli a žít v ní, haleluja!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Můj život je projevem Boží moudrosti a milosti. Jeho slovo je účinné a má 
úspěch v každé oblasti mého života, naplňuje ve mně to, co říká.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Římanům 12:2-3
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Čtvrtek, 4. června Odmítej starostí

Matouš 6:25-34
 „Proto vám pravím: Nedělejte si staros-
ti o svůj život, [o to,] co budete jíst a co 
budete pít, ani o své tělo, [o to,] co si 
obléknete. Není život víc než pokrm a 
tělo [víc] než oděv?

Řecké slovo, které je zde použito pro 
„starostí“ je „merimnao“, což znamená 
„být úzkostlivý nebo mít obavy“. V této 
pasáži ti Pán Ježíš nenavrhuje, aby ses 
nestaral, ale přikazuje ti, ať se nestaráš 
a nemáš obavy o naplnění svých ma-
teriálních potřeb. 
Podívej se, až budeš studovat tuto 
pasáž, všimni si, že Bible ve skutečnos-
ti říká: „Nepropadněte tedy starostem 
a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘“ Pochy-
bovačné myšlenky přijdou, ale když jim 
dáš hlas, pak zapustí kořeny. Když máš 
pocit, že tě začíná bolet hlava, neříkej: 
„To mě zabijí“...ne! Když ti řeknou, že 
tvá půjčka byla zamítnuta, neplač z 

obav, že přijdeš o domov. V tu chvíli, kdy se zdá, že věci nejdou, jak by 
měly, pak jediné, co by mělo vyjít z tvých úst, je to, co o tobě říká Bůh. 
Když tě život mačká pod tlakem, pak jediné, co má z tebe vyjít, je šťáva 
Božího slova. Dnes si dávej pozor na slova, která říkáš, ať vyjadřují tvou 
víru, důvěru a jistotu v Pána, a ne tvůj strach ze situace, které čelíš.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Odmítám se bát ve jménu Ježíš. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít 
nedostatek, prosperita je moje dědictví, haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Filipským 4:7
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Naděje slávy

Galatským 2:20
Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. [Živ-
ot,] který nyní žiji v těle, žiji ve víře [v] 
Syna Božího, který si mne zamiloval a 
vydal sebe samého za mne.
 
Boží pomazání, které láme každé jho, 
jednoduše poukazuje na přítomnost 
a práci Ducha Svatého (Izaiáš 10:27). 
Duch Svatý je součást  Božství a us-
chopňuje nás ke službě. 

Bůh tě nežádá, abys pro něj žil. Chce 
žít skrze tebe, právě o to tě žádá. 
Křesťanský život není změněný život, ale 
vyměněný život. Proto v našem Písmu 
na dnešek Pavel doslova říká: „Už  to 
nejsem já, kdo žije, ale Kristus.“ 

Když nosíš toto zjevení, vše nemožné 
zmizí. Nikdy nemůžeš být poražen kvů-
li tomu, kým jsi a čí jsi.  Když přijdeš na 
své pracoviště, Pán se ukázal, haleluja! 

Není divu, Bible o tobě říká, že jsi více než vítěz, a proto nelze smlouvat o 
tvém vítězství nad chudobou, nad nemocí.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Kristus ve mně, naděje slávy! Nepatřím sám sobě, žiju nadpřirozený život 
skrze Ducha Svatého, nikdy nemohu být poražen, ve jménu Ježíše!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Izaiáš 10:27

Pátek, 5. června 
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Sobota, 6. června Boží lid

Židům 8:10
A toto je smlouva, kterou uzavřu s 
domem izraelským po oněch dnech, 
praví Hospodin: Dám své zákony do je-
jich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu 
jim Bohem a oni budou mým lidem.

Když Bůh řekne: „Budu vaším Bo-
hem,“ je to prohlášení o tom, že se ve 
tvém životě budou dít zázraky. Takže 
potřebuješ-li právě zázrak, budeš ten 
zázrak mít! 
Jestli jsi chudý a Bůh říká: „Budu tvým 
Bohem,“ potom to znamená, že budeš 
dobře zaopatřený. Od chvíle, kdy Bůh 
na poušti nakrmil téměř tři milióny Iz-
raelců, a to každý den po 40 le, můžeš 
si být jistý, že zajistí i tebe. 
Jestli máš dnes nějakou nemoc v těle 
a Bůh ti říká: „Budu tvým Bohem,“ 
znamená to, že pro tebe  bude „Hos-
podin, který tě uzdravuje“ (Exodus 
15:26) a ty budeš zdravý. Jestliže se 

topíš v dluzích a Bůh říká: „Budu tvým Bohem,“ znamená to, že přijde s 
nadpřirozeným vynulováním tvých dluhů. 
Dnes nedovol strachu a obávám mučit tvůj život, protože Bůh už řekl ve 
svém slově, že bude tvým Bohem. Jsi dobře hájen, silně ochráněn ve 
jménu Ježíš!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Odmítám se bát, protože Bůh mí nedal ducha strachu, ale moci, lásky 
a dobré mysli. Mohu dělat všechny věci skrze Krista, který měě posilňuje.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Exodus 15:26
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Neděle 7. června Naplněn Duchem

Efeským 5:18-19
A neopíjejte se vínem, což je pros-
topášnost, ale plni Ducha zpíve-
jte společně žalmy, chvalozpěvy a 
duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte 
ho z celého srdce.

Zpíváním žalmů a chvalozpěvů pro 
sebe - takto budeš naplněný Duchem. 
Můžeš být denně plný Ducha Svatého 
a víry, prostě být ve varu, zatímco den 
běží dál. 
Budeš mít pružný krok a jistotu, která 
přichází, když víš, že Bůh je s tebou. 
Vstoupíš do místnosti a změníš atmosfé-
ru, protože Bůh chodí ve svých dětech. 
Když se ukážeš, království Boží je u moci, 
kdekoli jsi. Přesně to Bůh chce pro 
každého z nás. Proto říká v Janovi „můj 
Otec a já přijdeme a učiníme si u tebe 
příbytek“ - to není návštěva, ale trvalé 
bydlení.
Budeš mít pespektivu z vrcholku hory, 

budeš plný radosti a pokoje. A jak dnes půjdeš svou cestou, začni mít 
společenství s Pánem podle něj a dívej se, jak bude zkrášlovat každou 
věc, která se tě týká. Jeho radost bude tvou silou v každé situací.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Nikdy nejsem sám. Utěšitel je vždy se mnou. Jsem zplnomocněn vypořá-
dat se s každou výzvou, která mi vstoupí do cesty, ve jménu Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Římanům 8:11
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Pondělí, 8. června  Vítězní ve víře

1 Jan 5:4
 Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá 
svět. A to vítězství, které přemohlo svět, 
je naše víra.

Jako nová stvoření v Kristu Ježíši vlád-
neme tomuto světu skrze víru! Křesťan-
ství je život víry a slovo Boží nás učí, že 
víra je to vítězství, které přemáhá svět. 
Mocí Ducha a silou spravedlnosti panu-
jeme nad okolnostmi a vládneme nad 
přírodními silami. 
Jsi-li znovuzrozený, pak ses narodil z Du-
cha, a proto je po tobě vyžadováno, 
abys chodil v Duchu, což znamená žít 
podle slova a dívat se z Boží perspek-
tivy. Tvůj náhled na život by měl být z 
hlediska víry, hlediskem slova. 
Bible říká: „...když nehledíme na [věci] 
viditelné, ale na neviditelné; neboť vid-
itelné [věci jsou] dočasné, neviditelné 
však věčné.“ Každý den musíš žít jako 
muž nebo žena víry tím, že nebudeš 

brát v úvahu dočasné okolnosti a zaměříš se na věčnou realitu naše-
ho nebeského království. Nezapomeň, že bez víry je nemožné se Bohu 
zalíbit! 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Narodil jsem se, abych panoval. Patří mi vítězství, jsem více než vítěz 
skrze Krista. Žádná zbraň proti mně namířená nebude úspěšná!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Židům 11:6
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Úterý, 9. června Síla v odpuštění

Koloským 3:13
Snášejte se navzájem a odpouštějte 
si, má-li kdo něco proti druhému. Jako 
Pán odpustil vám, [odpusťte] i vy.

Neodpouštěj druhým jen proto, že se 
tak moc mýlili a tys měl tak moc pra-
vdu. Nemá to co dočinění s tím, kdo 
pravdu má a kdo ne. Spíš to děláš pro 
své vlastní štěstí, je ve tvém vlastním 
zájmu nemít žádnou zášť nebo hořkost 
proti komukoli. 
Vím, že někdy můžeš být hodně 
zraněný kvůli bezohlednému jednání 
druhých. Nicméně držet se bolestí a 
nevraživosti z takových zkušeností může 
jen zranit tvé emoce ještě víc a může 
způsobit škodu tvému duchovnímu 
životu. Neodpouštět znamená dovolit 
okolnostem tě okrást o radost v životě, 
zato ale odpuštění je nástrojem ke 
tvému štěstí. 
Nikdy neměj odpor ke druhým za to, co 

ti udělali, nauč se odpouštět. Ani nečekej, až se ti omluví. Ať láska Boží 
ve tvém srdcí je tím důvodem, proč odpouštíš, ale neomlouváš ty, kteří 
ti ublížili. Staň se inspirací tím, že odpustíš jejích chyby. Ať Boží podstata, 
která je v tobě, proudí ven jako potok, zatímco máš láskyplné vztahy s 
druhými.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Dnes jsem se rozhodl odpustit a nechat plavat všechny urážky, které 
ublížily mé duši. Zvolil jsem si přemáhat zlo dobrem ve jménu Ježíš.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Matouš 18:21
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Středa, 10. června Moc vzkříšení

Lukáš 7:14 
Přistoupil a dotkl se már a ti, kdo [je] 
nesli, se zastavili. Tehdy řekl: „Mladíku, 
říkám ti, vstaň!“

A když se Ježíš přiblížil k městské bráně, 
uviděl, jak vynášeli mrtvého; byl to jed-
iný syn své matky a ta byla vdova. A 
byl s ní veliký zástup. Když její manžel 
zemřel, byl to onen syn, kdo byl její jedi-
nou nadějí. Když Ježíš uviděl probíhající 
pohřeb, byl pohnut soucitem a nařídil 
těm, kteří nesli máry (plošina, jež sloužila 
k přenosu rakve), aby se zastavili. Dot-
knul se már a jednoduše řekl: „Vstaň“ a 
chlapec byl vzkříšen.

Ježíš není jen křísitel. On je vzkříšení, což 
znamená, že kdykoli vstoupí na scénu, 
mrtví vstávají. Každá mrtvá situace 
odpoví na Mistrův dotek a hlas. 

Dnes zde stojím jako Boží prorok, abych 
promluvil moc vzkříšení nad každou mrtvou situací ve tvém životě. Prom-
louvám vzkříšení do tvých financí, do tvé živnosti, do tvého manželství, 
do tvého vzdělání nebo do každé mrtvé či umírající oblasti tvého života. 
Ať vstanou ve jménu Ježíš!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Můj život povstal do jiné dimenze. Už nemám ducha smrti v žádném 
oblasti svého života. V mém životě je křísitel a já jsem svobodný ve 
jménu Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Jan 11:43
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Čtvrtek, 11. června Nic nebude nemožné!

Jeremiáš 32:27
Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého 
tvorstva. Je pro mne něco nemožného?  

Nyní, když ti Bůh dal ten největší zázrak, 
který jsi kdy mohl mít (vytrhl tě ze spárů 
věčného zatracení a dal ti věčný život), 
co je pro něj ve srovnání s tím uzdravení 
tvého těla, záchrana tvého manželství, 
obrácení tvého vzpurného dospíva-
jícího syna nebo dobrá obchodní do-
hoda. 

Proto si nemysli, že když přijdeš za Bo-
hem s bolestí hlavy, řekne ti „To není 
problém“, ale kdybys měl za ním přijít 
s rakovinou, řekl by ti snad: „Rakovina? 
Uau! No to není tak jednoduché! To je 
problematické, budu potřebovat více 
moci!“ Ne! Možná se nám to zdá těžší, 
ale ne pro Boha, nic pro něho není příliš 
těžké, protože říká: „Já jsem Hospodin, 
Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne 

něco nemožného?“ 

Nezáleží, čemu dnes čelíš, sloužíš Bohu všemohoucímu, mimořádnému 
stratégovi, vítězíš bez ohledu na to, o co se nepřítel snaží!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Sloužím Bohu všemohoucímu a vůbec nic mě nepřiměje, abych se bál. 
Pokaždé vítězím ve jménu Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Matouš 19:26
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Pátek, 12. června Bohabojná společnost

1. Korintským 15:33
Neklamte se: Špatné řeči ničí dobré 
mravy.

V souladu s dnešním Písmem čas-
to říkávám: „Ukaž mi své přátelé a 
já ti povím stav tvého účtu.” Vidíš, 
společnost lidí, kterou udržuješ ve svém 
životě, rozhodne, jak vysoko se dos-
taneš nebo jak nízko půjdeš. Je oprav-
du nezbytné, aby sis moudře vybral své 
přátele a blízké spolupracovníky.  
Potřebuješ lidí, kteří budou sytit tvé sny 
a vytáhnou z tebe to nejlepší; lidi, kteří 
tě vyzvou a inspirují, abys mířil výše. Tvá 
očekávání budou větší, obklopíš-li se 
takovouto pozitivitou, a zapříčiní to, že 
budeš od života požadovat víc. 
Tak buď opatrný, s kým trávíš čas. Vy-
hoď pomlouvače a reptálky. Nedělají 
nic jiného, než že o všem kreslí temný a 
zamračený obrázek. Čas s nimi strávený 
ti vysaje energii a sílu. Zvol si, že budeš s 

ambiciózními lidmi a s těmi, jejichž vize je obdivuhodná. Vždy se ujisti, že 
je ve tvé společnosti někdo, od koho se něco učíš. Jsi předurčen k význ-
amnosti. Vezmi to do svých rukou a kráčej vstříc své slavné budoucností.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem předurčen být veliký. Budu tvarovat dějiny! Větší je Ten, který je 
ve mně, než ten, který je ve světě. Jsem odhodlaný vítězit, vítězit, vítězit. 
Ujistím se, že zachovám pozitivní atmosféru a vyřadím všechny negativní 
vlivy, které jsou okolo mě. Mířím daleko ve jménu Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Žalm 1
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Sobota, 13. června Choď v Duchu

Galatským 5:25
Jsme-li živí Duchem, [pak] také 
Duchem choďme.

Žij život, jak je předepsán Duchem, 
vstřebávej do své duše jeho schopnosti 
a udělej rozhodnutí, že dosáhneš ta-
kového života, kde trpělivost ovládne 
celý tvůj svět. V takovémto životě se 
dějí zázraky.  Jako věřící bys nikdy 
neměl přijít o svůj klid. Měl bys být roz-
vážný a pomalý ke hněvu. Okolnosti by 
tě nikdy neměly rozčílit. Měl bys mít živ-
ot rozvahy, ke kterému nepřátelé nezís-
kají přístup.  

Chodit v Duchu jednoduše znamená 
chodit v lásce a jedním z projevů nebo 
ovocem lásky je zdrženlivost, prostě 
lásku snadno nerozhněváš.  Trpělivost 
je výsledkem toho, že jsi vyučován 
Duchem v lásce. 

Raději se ponoř do Písma, které hovoří o tom, co ti Bůh zaslíbil, nežli do 
temnoty a beznaděje tohoto světa. Když se nasákneš Božím slovem, tvé 
problémy se rozplynou a bude ti přidána radost.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Mám život plný radosti, z každé situace dostanu to nejlepší, protože jsem 
si vědom Božích zaslíbení pro můj život.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Židům 10:36
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Neděle, 14. června Žádná nevýhoda v životě

Římanům 8:28 
Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny 
[věci] spolu působí k dobrému, těm, 
kdo jsou povoláni podle [jeho] před-
sevzetí. 

V tomto verši „všechny věci“ doslova 
znamená úplně všechno, ať už z do-
brého, zlého nebo ošklivého! Nyní však 
to neznamená, že všechny věci jsou od 
Boha. Některé věci, jako jsou nehody, 
nemoci, rozbité vztahy a rozvody, nej-
sou od něj. 
Boží plán pro tebe je přivést tě do do-
bré budoucnosti, bez ohledu na to, čím 
procházíš. Jestliže mu svěříš své cesty, 
není situace, kterou by nedovedl obrá-
tit ke tvému dobru. Nestrkej hlavu do pí-
sku, když přichází problémy, ale vzhlížej 
k Ježíši, původci a dokončovateli tvé 
víry. Bůh může způsobit, že ty zlé věci 
budou společně napomáhat ke tvému 
dobru. 

Vidím všechno, jak se obrací ke tvému dobru, ať je zrušen každý nepřá-
telský plán proti tvému životu ve jménu Ježíš. Jen co se srotí, budou 
rozptýleni, protože všechny věci společně napomáhají ke tvému dobru.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Děkuji Bohu, že všechny věci společně napomáhají k mému dobru. Ať 
už dobré nebo špatné, jsem stále požehnaný. Nezemřu, ale budu žít a 
prohlašovat dobrotu svého Boha ve jménu Ježíš.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Jeremiáš 29:11
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Pondělí, 15. června Moc v poznání

Ozeáš 4:6
 Můj lid hyne pro nedostatek poznání. 

V tuto chvíli tvůj největší problém, jakož-
to pro křesťana není to, že potřebuješ 
vysvobození, ale že ti chybí poznání, ne 
pomazání, ne moc, ale poznání! Ďábel 
není tvůj problém, on jen ví, jak využít 
tvé neznalostí.
 
Když Boží slovo vstoupí, přinese svět-
lo. Nikdy nejsi bezmocný, když znáš 
dobré zprávy jeho slova. Za rohem máš 
mimořádného stratéga. 
Pavel řekl, že úmysly nepřítele nám nej-
sou neznámé. S dobrou zprávou Božího 
slova jsem dnes sám sebou. Tvé finance 
nebudou mít na výběr než se jen přiz-
působit. Když začneš chodit v Boží mou-
drosti, bouře, jež je ve tvém manželství, 
se bude muset utišit. Rozhodni se, že už 
ve svém životě nebudeš neznalý Božích 
zaslíbení ani dobrých zpráv Božích.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Nebudu ignorovat Boží zaslíbení určená pro můj život a budu dále slyšet 
dobré zprávy jeho milosti, jsem bytost, která je proměňována od slávy 
ke slávě.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Přísloví 4:7
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Úterý, 16. června Povolávat věci, jež nejsou, jako by byly

Římanům 4:17
Jak je napsáno: „Ustanovil jsem tě [za] 
otce mnohých národů.“ [Je otcem] 
před [tím,] jemuž uvěřil, [před] Bohem, 
který oživuje mrtvé a povolává to, co 
není, jako by bylo.

Když Ježíš poprvé uviděl Šimona, je-
hož jméno v řečtině znamená „rákos“, 
změnil mu jej na „Petr“, což znamená 
„skála“.  Ale stal se Petr okamžitě 
někým, kdo má charakter skály - pe-
vný, stabilní a neotřesitelný? Ne, po 
dlouhou dobu se stále choval jako ten 
rákos, který se ohýbá do všech stran, 
jak vane vítr. 

Bůh nám neříká, abychom povolávali 
to, co je, jako to, co už je. Proč kon-
statovat, co už je zřejmé? To přece nic 
nezmění. Ne, Bůh nám říká, abychom 
povolávali to, co není, jako by bylo, a 
bude! 

Boží slovo ve tvých ústech je tvořící sílou. Jestliže je tvé tělo nemocné, 
začni už dnes povolávat zdraví, jestli je to povýšení, potřebuješ otevřít 
svá ústa a vyhlásit Pánovu přízeň. Všechno je tvoje!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Prosperita je moje ve jménu Ježíš! Nemůžu selhat. Je ve mně Boží život, 
každý den přitahuju přízeň a příležitosti ve jménu Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Přísloví 18:21
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Středa, 17. června Předurčen k významnosti

Žalm 37:23
 Hospodin upevňuje kroky muže, oblíbil 
si jeho cestu.

Jak kráčíš po své cestě, můžeš si být 
jistý jedinou věcí a to, že Pán je s tebou. 
Písmo zvolené na dnešek říká, že Hos-
podin upevňuje kroky spravedlivého. 
To znamená, že každý pohyb, který 
uděláš, bude vítězný. 

V každém rozhodnutí, které uděláš, 
je s tebou divuplný rádce, takže pro 
tebe jsou všechny věci možné. Existu-
je způsob, jak znovu pozvednout upa-
dající podnikání, uzdravit tvé rodinné 
příbuzné a překonat vše, co ti stojí v 
cestě. Máš nastavený kurz, který musíš 
následovat, tak vezmi věci za správný 
konec s vědomím toho, že jsi byl 
předurčen k významnosti. 

Každý krok, který děláš, je krokem k ve-
likosti, haleluja! Jak budeš rozjímat nad touto dobrou zprávou, ať tvá 
stezka září jasněji a jasněji až do bílého dne.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Hospodin je můj pastýř, upevňuje každý můj pohyb a jeho plán pro můj 
život je přivést mě do místa prosperity ve jménu Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Žalm 23:1
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Čtvrtek, 18. června Alfa a Omega

Zjevení 22:13
„Já [jsem] Alfa i Omega, první i posled-
ní, počátek i konec.“

Alfa a omega jsou první a poslední pís-
mena řecké abecedy. Ale Ježíš nemlu-
vil řecky, nýbrž aramejsky nebo hebre-
jsky. Takže by býval řekl: „Já jsem Aleph 
a Tav“. Aleph a tav jsou první a posled-
ní písmena a oznamují nám: „Já mám 
první slovo ve tvé situaci a já mám pos-
lední slovo ve tvé situaci!“ 

Každé hebrejské písmeno má 
odpovídající obrázek. Překvapivě 
aleph je spojeno s býkem a tav s křížem. 
Společně vytvářejí krásný obraz toho, 
co pro nás udělal Ježíš - on je „obětním 
zvířetem“ na kříži. Za nás trpěl, krvácel 
a zemřel. 

Když Ježíš visel na kříži, vzal naše slabosti 
a nesl naše nemoci (Matouš 8:17). Pro-

to nemoc nemá poslední slovo ve tvém životě, ale má ho Ježíš, protože 
on vzal tvé nemoci na své tělo a svou krví zaplatil za tvé uzdravení.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Slovo Boží je konečnou autoritou v mém životě, já nezemřu, ale budu žít 
a vyhlašovat Boží dobré zprávy, toto je můj den svědectví. 
 
K DALŠÍMU STUDIU
Matouš 8:17
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Pátek, 19. června Bůh, který slyší

1. Jan 5:15
A víme-li, že nás slyší, [kdykoli] o něco 
žádáme, víme, že máme to, co jsme 
od něho žádali.

Mnoho lidí bylo vyučováno, aby mohli 
přijmout cokoli, oč žádají od Boha v 
modlitbě, potřebují se postit a oprav-
du silně volat k Bohu a dělat všechny 
možné kejkle, jen aby si zajistili odpověď 
na modlitbu. Proto dnes máme tolik lidí, 
kteří vyučují tak moc kroků, jak dosáh-
nout odpovědi na modlitbu a upřímně 
řečeno, celá věc se stala příliš složitou. 
V Písmu na dnešek však apoštol Jan 
odpovídá na tuto otázku zcela odlišně, 
sleduj: v Písmu je psáno, když víme, že 
nás slyší, víme, že máme, co jsme od 
něho žádali. Nechci, aby ti to uniklo. 
Takže z toho tady můžeme vyvodit, že 
jakmile jsme si vědomi faktu, že Bůh 
slyší naše modlitby, víme, že na ně 
odpověděl. 

Chce to jen poznání toho, že Bůh slyší tvé modlitby, abys přijal i odpověď. 
Proto, když Ježíš křísil Lazara z mrtvých, jeho modlitba zněla: „Díky Otče, 
že mě vždy slyšíš.“ Ježíš věděl, že ho Bůh slyší, a ty si můžeš být v modlitbě 
také tak jistý s vědomím této dobré zprávy, že i tebe Bůh pokaždé slyší.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Díky Otče, že mě vždy slyšíš a splníš touhy mého srdce ve jménu Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Židům 11:6
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Sobota, 20 června Pokyny na každý den 

Přísloví 3:6
Poznávej ho na všech svých cestách, a 
on napřímí tvé stezky.

Umíš si představit, že ve všem můžeš 
mít výhodu, která je víc než cokoliv, co 
život nabízí? To znamená, že tě v životě 
nic nepřemůže, protože máš vždy 
cestu ven. 
Naše dnešní Písmo praví, abys ho 
poznával na všech svých cestách. Pos-
lechni, není žádná část tvého života, 
o niž by se Bůh nezajímal. Než každé 
ráno vyjdeš ven, očekávej Boží pokyny. 
Používáme GPS systém, aby nás vedl 
na cestách, ale představ si ducho-
vní GPS systém, který ti nikdy neukáže 
špatný směr. Ten, který zná tvůj cíl ještě 
předtím, než jej znáš ty sám. Takovéto 
pokyny ti umí dát Bůh. 
Nezáleží na tom, před jakými výzvami 
stojiš v manželství, financích či zdraví. 
Dnes až mu dáš uznání a promluvíš s 

ním, měj s ním obecenství během celého dne a začneš vidět cestu ven 
z každé situace.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Vím, kam jít a jak se tam dostat. Duch Svatý je nejlepší rádce, který 
napřimuje moje stezky, nikdy se neztratím ani nebudu postrádat směr 
ve jménu Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Žalm 16:6
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Neděle, 21. června Moc ve tvých slovech

Přísloví 18:21
V moci jazyka [je] smrt i život, kdo ho 
miluje, nají se jeho ovoce.

Ve slovech, které říkáš, je mnoho síly.  
Umíš si představit, že i tvá spása vyža-
dovala tvá ústa, aby vyznala, že Ježíš 
je Pán? 

Mnoho lidu Božího dnes trpí, protože 
jsou příliš zticha. Nestačí tomu jen v srd-
ci věřit, musíš něco říct. 

Ježíš řekl, kdo by řekl této hoře: ‚Zv-
edni se a vrhni se do moře‘ poslechla 
by. Možná to je hora nemoci, hora ne-
plodnosti, hora chudoby. Když začneš 
mluvit a vyhlašovat nad svým životem 
dobrou zprávu o Boží milosti, nemá to 
na výběr nic jiného než se stáhnout z 
tvé cesty pryč.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Dnes jsem si zvolil mluvit život. Prohlašuji a nařizuji, že se můj život mění 
nejen k lepšímu, ale k nejlepšímu!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Jan 6:63
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Pondělí, 22. června Žádné odsouzení v Kristu

Židům 10:22
Přistupujme s opravdovým srdcem v 
plnosti víry, [se] srdcem očištěným od 
zlého svědomí a [s] tělem obmytým 
čistou vodou.

Dnes Ježíš sedí po pravici svého Otce 
ne proto, že je Syn Boží (ačkoliv je to 
pravda), ale protože nás očistil ze hří-
chu a to je úplně dokonáno v dokon-
alosti. 

Místo aby sis byl neustále vědom 
svých hříchů, což znamená mít špat-
né svědomí (Židům 10:22), můžeš mít 
dokonalé svědomí, které je vysvoboze-
no od viny a odsouzení za hřích. 

Když se přistihneš s vědomím hříchu, 
prostě jen řekni: „Děkuji Ti, Pane Ježíši, 
za tvou úžasnou práci na kříži.  Je to 
perfektní práce, která mě úplně zbavi-
la všech mých hříchů.“ 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Duchu Svatý, děkuji ti, že jsi mě přesvědčil o spravedlnosti, ne o mé vlast-
ní, ale o Boží spravedlnosti, jež mi byla dána jako dar. Vím, že i když selžu, 
jsem stále Boží spravedlností v Kristu.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Římanům 8:1
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Tuesday, June 23 Peace be unto you

Izaiáš 26:3
Mysl upevněnou [v tobě] budeš střežit 
dokonalým pokojem, protože tobě 
důvěřuje.

Ježíš měl na své hlavě korunu z trní, 
abys ty mohl mít dobrou mysl svobod-
nou od strachu, viny, deprese, úzkosti 
a stresu. 
Když Ježíš poprvé ukázal své probod-
nuté ruce učedníkům, řekl jim: „Pokoj 
vám.“ Chtěl, aby věděli, že se pokoj 
nalézá v jeho dokonané práci, jež je 
ztělesněna jeho probodnutýma ruka-
ma. Čím více vidíš jeho dokonanou 
práci, která vykoupila úplné odpuštění 
tvých hříchů, tím více bude tvé svědomí 
v pokoji a odpočinku. 
Proto Bible říká, že „mysl upevněnou [v 
tobě] budeš střežit dokonalým poko-
jem.“ A když dnes budeš rozjímat nad 
dobrou zprávou, ať dokonalý pokoj 
střeží tvé srdce a mysl skrze Krista Ježíše.  

Ježíš zemřel doslova na zlomené srdce, aby tvé srdce mohlo být naplně-
no radostí. 

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Radost Hospodinova je mou silou a jeho pokoj střeží mou mysl. Nemám 
se čeho bát, vím, že je se mnou. Díky Pane, můj život je v pokoji ve 
jménu Ježíš!

 
K DALŠÍMU STUDIU
2. Timoteovi 1:7
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Středa, 24. června Plnost života

Jan 15:4
Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ra-
tolest nemůže nést ovoce sama od 
sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, 
jestliže nebudete zůstávat ve mně.

Představ si, že stejně tak jako ratolest 
nesoucí ovoce, která je zásobována 
živinami z révy, tak i ty a já jsme napoje-
ni a poháněni k nesení ovoce skrze Boží 
přirozenost. 

Bez Pána ty sám nejsi schopen 
udělat nic a to je důvod, proč Bible 
říká: „Pokud Hospodin nebuduje dům, 
marně se na něm namáhají stavitelé. 
Pokud Hospodin nestřeží město, marně 
bdí strážce.“ 

Apoštol Pavel řekl tento smělý výrok, 
jímž mínil: „Všechno mohu v Kristu, který 
mě posiluje.“ Měl tohle zjevení, které je 
spojeno s Bohem samotným, a proto 

každá stránka jeho života tomu začala odpovídat.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Žiju život v hojnosti, každá část mého života nese ovoce, protože jsem 
napojený na zdroj života.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Žalm 127:1, Filipským 4:13
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Čtvrtek, 25. června Já jsem

Exodus 3:14
Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ 
A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: 
JSEM posílá mě k vám.“

Ať už dnes máš jakoukoliv výzvu - fyzick-
ou, emocionální, finanční nebo ma-
teriální, mám pro tebe dobrou zprávu, 
veliký JSEM ti praví: „Jsem pro tebe tím, 
kým potřebuješ, abych byl.“ Potřebuješ 
uzdravení? Pak ti říká: „Jsem Hospodin, 
který tě uzdravuje, a když mi budeš 
věřit, tvé uzdravení bude zřejmé třiceti, 
šedesáti nebo stonásobně.“ 

Tápeš ve tmě a nevíš, co dělat? On 
říká: „Já jsem světlo světa; kdo mě 
následuje, nebude chodit ve tmě, ale 
bude mít světlo života.“ Hledáš cestu 
ven ze špatné situace? On říká: „Já 
jsem tvůj vysvoboditel. Vztáhnu ruku z 
výše, uchopím tě za ruku a vytáhnu tě z 
nesmírného vodstva.“ 

Ptáš se, jestli je v životě víc než jen existovat ze dne na den? On řekl: „Já 
jsem vzkříšení a život. A kde je život, tam nemůže být smrt. Budeš mít život 
a život v hojnosti.”

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem úplně v Kristu a nikdy mi nebude scházet žádná dobrá věc, pro-
tože všechny věci jsou mé haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Jan 11:25
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Pátek, 26. června Jedině v Kristu

Římanům 10:13
Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude 
spasen.

Písmo na dnešek nám říká, že každý, 
kdo vzývá Pánovo jméno, bude 
spasen. Všimni sí, že tam není psáno 
- každý, kdo je dokonalý nebo nikdy 
neudělal chybu, bude spasen. 

Jedna z kvalifikací pro spásu je hledat 
Pána samotného a nemusíš dělat nic 
pro to, abys byl spasen, kromě toho, 
že budeš volat k Pánu. To znamená, 
že nemůžeš udělat nic takového, abys 
ztratil spásu. 

Není žádný ďábel v pekle, který by byl 
schopen tě okrást o tvou spásu. Ty teď 
máš v sobě Božího vlastního Ducha a 
přijal jsi věčný život. Nikdo nemůže zrušit 
to, co pro tebe udělal Kristus, ani tvůj 
hřích nemá tu moc odsoudit, co Ježíšo-

va krev ospravedlnila. Nemáš se čeho bát. Vše, co bylo vyžadováno 
pro spásu, bylo dokončeno v Kristu.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem věčně zabezpečen v Kristu a žádný člověk mě nemůže vytrhnout 
z jeho rukou. Přijal jsem bezplatný dar spásy a patří mi nebe ve jménu 
Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU
2. Timoteovi 1:7
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Sobota, 27. června Neselhávající láska

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

Jaké zaslíbení v Kristu máme! Můžeme 
si být jistí, že je vždy s námi. Vždy přítom-
ná pomoc v čase potřeby. Banka tě 
může nechat na holičkách, lékař tě 
může zklamat, ale Ježíš tě nikdy nezan-
echá a nikdy se tě nezřekne. 

Vidíš, Pánova láska k tobě je bezpod-
mínečná, to znamená, že tě dnes milu-
je stejně, jako tě miloval včera, když jsi 
stál před oltářem a vydával jsi mu svůj 
život. Není nic, co bys kdy mohl udělat, 
a tím uhasit jeho lásku, kterou k tobě 
má. Proto David směle prohlásil: „Hos-
podin je můj pastýř, nebudu mít nedo-
statek.“ 

Nezáleží, proti jaké situaci dnes stojíš, 
protože když je Bůh na tvé straně, tím 

jsi ty na vítězné straně. Nejsi nikdy sám. Neznamená to však, že nebudeš 
nikdy čelit žádným výzvám, ale že on bude s tebou i v těch problémech 
a vítězství je jisté. Není nic, co by tento svět na tebe hodil, co bys nemohl 
překonat.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Nejsem nikdy sám, protože Pán je vždycky se mnou. Mám sílu překonat 
každou situaci, protože těch, kteří jsou se mnou, je víc než těch, kteří jsou 
proti mně ve jménu Ježíš.
 
K DALŠÍMU STUDIU
Žalm 91:15
Deuteronomium 31:6
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Neděle 28. června Kristus v tobě

Koloským 1:27
Kristus ve vás, ta naděje slávy.

Příliš mnoho lidí zaměřuje svou pozor-
nost na výzvy a problémy, neustále 
přemýšlejí o starostech a strastech to-
hoto světa, zatímco by se měli zaměřit 
na Krista. Kristus je tvé všechno. Kristus 
je tvůj život. Kristus je řešením na každý 
problém. Haleluja! 

Znamená to tedy, že když jsi v Kristu, tj. 
jestliže jsi znovuzrozený, nemáš se čeho 
bát; nesmíš se nechat trápit problémy, 
testy, zkouškami, neštěstím. Protože v 
Kristu jsi vítěz. Bible nám říká: „Považu-
jte [to] jen za radost, když upadáte do 
různých zkoušek.“ (Jakub 1:2). 

Písmo na dnešek říká: „Kristus ve mně, 
ta naděje slávy.“ Co to znamená? 
Neznamená to, že bys měl doufat ve 
slávu, protože je Kristus v tobě; spíše to 

znamená, že máš zaruku, jistotu, že všechno v životě ti bude produkovat 
slávu, protože Kristus je v tobě. Kristus v tobě je tvou zárukou nebo jis-
totou, že Boží zdraví je tvé. Kristus v tobě je tvou jistotou, že v životě nikdy 
nebudeš poražený. Zlomený nebo sklíčený. Kristus v tobě je zárukou, že 
tvůj život bude věčně znamenitý a plný slávy.

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Cokoli mi dnes vstoupí do cesty, ať už to jsou problémy, testy, zkoušky 
nebo strasti, nikdy to se mnou nepohne, protože vím, že v Kristus nemo-
hu být poražený, zlomený ani sklíčený ve jménu Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Koloským 3:1-4
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Pondělí, 29. června  Velké poslání

Marek 16:15
Potom jim řekl: „Jděte do celého světa 
a kažte evangelium všemu stvoření.“

Tvé přesvědčení o evangeliu musí být 
absolutní.  Přemýšlej o tom: spása ztra-
cených duší je Boží vášní číslo jedna. 
Je to vše, co nebe představuje. Přesto 
Bůh pověřil tímto velkým posláním a 
zodpovědností tebe a mě. Je to něco 
svatého; příliš důležité, abys to bral na 
lehkou váhu. 
V Písmu na dnešek Pán Ježíš říká: 
„Jděte do celého světa a kažte evan-
gelium všemu stvoření,“ to je velké 
poslání. Otázkou však je - může ti Bůh 
důvěřovat, že to naplníš? Zajímají tě 
jeho záležitosti, nebo se stále honíš 
za svými sny? Ať šíření evangelia po 
světě pro tebe znamená víc než coko-
liv jiného na světě. Buď tomu věrný a 
nehleď na protivenství, se kterými se 
možná střetneš. 

Staň se aktivistou pro evangelium. Žádný z nepřátel, kterým čelíš, tě 
neporazí, když si budeš pevně stát na svém a odmítneš to vzdát. Ne-
zapomeň, že Bůh tě shledal věrným a s důvěrou ti svěřil evangelium. 
Důvěřuje ti. Buď tedy efektivní svědek Pána Ježíše Krista a dělej to 
vášnivě s radostí, haleluja!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Jsem požehnaný, protože získávám duše. Mé nohy jsou krásné, pro-
tože přináším dobrou zprávu Pána Ježíše každému člověku. Je to můj 
mandát a já ho budu dělat radostně ve jménu Ježíš!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Marek 16:15
Skutky 20:20-27
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Úterý, 30. června Nezapomenutý

Izaiáš 43:1
Ale nyní toto praví Hospodin, jenž tě 
stvořil, Jákobe, a který tě zformoval, Iz-
raeli: Neboj se, neboť jsem tě vykoupil, 
povolal jsem [tě] tvým jménem, jsi můj.

Bůh je tebou tak moc posedlý, že i vlasy 
na tvé hlavě jsou očíslovány. Ví, kdy čís-
lo 233 vypadne. Stvořitel nebe a země, 
ten, který umístil hvězdy na oblohu, ten, 
který udržuje vesmír svým slovem, ten 
stejný Bůh tě dobře zná! 

Zná nejen tvé jméno, ale taky ví všech-
no o tobě, ve tvém životě není situace, 
které by si nepovšiml, nepřehlíží tvé 
problémy, ale je tam a chce změnit 
tvou situaci. 

Buď si dnes jistý, že ten stejný Bůh, který 
tě stvořil, na tebe nezapomněl a nikdy 
nezapomene. Zná tě tvým jménem. Má 

tvé jméno vyryté ve svých dlaních. Bůh na tebe nezapomněl. Miluje tě!

PROROCKÉ VYHLÁŠENÍ
Pán je vždycky se mnou. Jsem zornicí v jeho oku, zvolil jsem si, vložit na 
něj každé své břemeno, protože on se o mě stará, haleluja!
 
K DALŠÍMU STUDIU
Lukáš 12:7
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