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A to je to slovo víry, které kážeme.  
Římanům 10:8 

 
 
 

Slovo víry 



Denní dávka  
zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jsem přesvědčený, že každý člověk chce být zdravý. Nemoc je 
nepříjemná, otravná, omezující a komplikuje život.  
 
Snad nikdo normální nemůže toužit po nemoci, vždyť nemoci vedou ke 
smrti. Nemoci sužují jednotlivce a jak jsme mohli prožít dokáží paralyzovat 
i národy. Na nemoci není nic, zhola nic dobrého a pokud toto pochopíme 
je jasné, že nemoc nemůže pocházet od Boha. 
 
Jakub 1:17  Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel,                      
u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. 
 
Od Boha nemoc nepřichází, ale co do Boha přichází je uzdravení. 
 



Skutky 10:38  Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. 
Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, 
protože Bůh byl s ním. 
 
Ježíš uzdravoval a On je stejný i dnes. 
 
V tomto článku, ale nechci psát o tom, jak přijmout uzdravení, chci se 
zaměřit na prevenci. 
 
Chci dnes každého povzbudit, že každý den můžeme něco dělat pro své 
zdraví a kromě pravidelného čtení Písma, modliteb je zde ještě jedna věc: 
radovat se. 
 
Přísloví 17:22  Radostné srdce hojí rány, … 
Přísloví 17:22  Srdce veselé občerstvuje jako lékařství,…. 
Přísloví 17:22  Radostné srdce - nejlepší lék,… 
 
Chci dnes každého povzbudit, aby si našel čas, kdy i přes tlak okolností, 
stresu a nedostatku času se věnoval radosti.  
 
Ano, věřím, že je opravdu důležité se radovat a to každý den. Pokud                  
i přes všechnu snahu nenajdete jediný důvod k radosti hned vám jeden 
dám: 
 
Lukáš 10:20  Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové; 
radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. 
 
 
Vůbec se nedivím, že Bůh řekl, že se máme radovat. A dal nám to 
dokonce příkazem. 
 
Filipským 4:4  Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! 
 
Filipským 2:18  Stejně tak se radujte i vy - radujte se se mnou. 
 
Bohu na nás záleží a zdraví je jen jedno z požehnání, které plyne 
z radosti. 
 
 

 

Vítězslav Kukla 



Buď  
smělá! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto je věta, kterou mi řekl Bůh skrze jednoho služebníka, když jsem 
studovala biblickou školu. 

 
Od té doby mi to Duch Svatý mnohokrát připomněl: „Buď smělá!“ 

 
Přísloví 28:1  
Utíkají bezbožní, i když je nikdo nehoní, ale spravedliví jako mladý lev 
smělí jsou. 

 
Bible říká, že spravedliví jsou smělí jako mladý lev. My jsme spravedliví, 
a proto máme a můžeme být smělí. Je to na našem rozhodnutí. 

 
Jestliže nás Bůh k něčemu vede, abychom něco udělali, můžeme to 
udělat směle. 

 
Jozue 1:9  
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs 
se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš? 

 
Stejně jako Bůh povzbudil Jozua, stejně tak teď Bůh povzbuzuje Tebe. 
 
 
 



Bůh Ti říká: „Buď rozhodný, udatný, buď smělý, protože Já, Tvůj Bůh, jsem 
s Tebou a budu s Tebou všude, kam půjdeš!!!!!“ 

 
Bůh je nejen s Tebou, ale On je v Tobě, proto se nemusíš nikdy nikoho     
a ničeho bát. On Tě nikdy nenechá a nikdy Tě neopustí.  

 
Líbí se mi vyznání pastora Miloše Kozohorského: „Vím, že Ten, který je 
ve mně, je větší než všechno a že můžu absolutně všechno, proto jsem 
odvážný, smělý a rozhodný v přemáhání světa! 

 
Marek 16:15-20  
Potom jim Ježíš řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu 
stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude 
odsouzen. Ty, kdo uvěří, pak budou provázet tato znamení: v mém jménu 
budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, 
a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce 
na nemocné a bude jim dobře.“ Když k nim tedy Pán domluvil, byl vzat 
vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici. A oni vyšli a kázali všude                  
a Pán jim pomáhal a potvrzoval slovo znameními, která je doprovázela. 
Amen. 

 
Ježíš i nám říká: „Jděte a kažte evangelium.“ Když budeme dělat to, co 
nám řekl, můžeme to dělat směle a můžeme očekávat, že Pán nám bude 
pomáhat a bude potvrzovat Boží slovo, které budeme kázat, tím, že bude 
činit znamení. 

 
Modlitba za smělost: 
 
Skutky 4:29-30  
Pane, dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj 
svou ruku k tomu, aby se děla uzdravení, znamení a divy skrze jméno 
tvého svatého Služebníka Ježíše. 
 

 

 

 

 

 
 

Iveta Kuklová 
 



Kam jdeme,  

kam směřujeme. 
 
 
 
¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kam jdeme a kam směřujeme. Stále vpřed, stále nahoru a nikdy dolu, 
stále být ve střehu a stále chtít nejvíc. Ale to vše je zbytečné, je marné se 
hnát dopředu, když to není požehnané a věčné.  
 
Dospělí lidé každý den tvoří složité kombinace, vše zdokonalují a tak 
podobně. Dítě se na vše dívá svým zrakem a lze to přirovnat k Božímu 
zraku. Pro dítě je jednoduché všechno. Nehledá složitosti, hledá odpovědi 
na své otázky. Pro dítě jsou jedna a jedna dvě. Nic mezitím není. Pro malé 
dítko je zlo zlem a dobro dobrem, nic mezitím není. Dítě směřuje činěním 
dospělých k dospělosti, vzdělání a občas i k pokroucení své osobnosti.  
 
Jistě chápe, že musí chodit do školky, školy, na kroužky a tak dál. Všude 
jej směřují někam dál a dopředu. Ale zeptal se někdo někdy dítěte, co ono 
na to? Asi málokdy, nebo vůbec. 
 



 
Když se mu nějaká činnost zamlouvá a najednou VÍ, že to je jeho cesta, 
po které by se měl vydat, tak udělá vše, aby svého cíle dosáhl. I přes 
nepohodlí třeba s cestováním, přes těžkosti s učením nových znalostí, 
přes závist ostatních dětí. Možná bude muset překonávat i odloučení od 
své rodiny. To vše pro to, aby dosáhl svého snu.  
 
Není však sám, je s ním Bůh a hlavně Duch Svatý, jeho rádce, kamarád 
a společník.  
 
Dítě se modlí jednoduše, prostě a bez složitých větných spojení. Je-li dítě 
správně vedeno v oblasti Boží, pak už umí uvalit na Boha své starosti, 
obavy a nejrůznější přání. Samo dítě pak ví, že modlitby nikdy nezaniknou 
a neztratí se. 
 
Ano, směřuje dopředu, ví kam a má dobrého Otce v nebesích. Směřuje                  
v   radosti a opravdovosti.  
 
Hodně dospělých by si mohlo vzít příklad z dětí, které zcela jednoduše 
jdou za svým snem. A dokáží překonat vše s Boží pomocí, radou, 
požehnáním.  
 
Koloským 2:1–6 
Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás i za ty, kteří jsou v Laodikeji, 
a za všechny, kdo mě osobně neznají. Toužím, aby byli povzbuzeni v srdci 
a spojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty 
porozumění a k poznání Božího tajemství – Krista, v němž jsou skryty 
všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám, aby vás nikdo 
neklamal přesvědčivými řečmi. 
Ačkoli jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když 
vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítězslav Čermák - Atana 

 



 
 
 

Bůh chce, abychom vyrostli – novorozenci 
 
Efezským 4:8 Proto říká: "Když vystoupil do výše, přivedl s sebou zajatce 
a rozdal dary lidem." 
 
Efezským 4:11-15 On tedy dal některé jako apoštoly, jiné jako proroky, 
jiné jako evangelisty, jiné jako pastýře a učitele, pro dokonalou přípravu 
svatých k dílu služby, k budování Kristova těla, dokud všichni 
nedospějeme k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, 
k míře postavy Kristova plného věku, abychom už nebyli nemluvňata 
zmítaná a unášená každým větrem učení, lidskou vrtkavostí                                       
a vychytralostí k lstivému oklamávání, ale abychom říkali pravdu v lásce 
a ve všem rostli v Toho, který je hlavou, totiž v Krista. 
 
Bůh dal dary lidem, aby vyrostli. Apoštol Pavel zde mluví o duchovním 
růstu. Stejně jako rosteme přirozeně, můžeme růst i duchovně. Vlastně 
se zde mluví o budování charakteru.  
 
Tři stádia vývoje: 

- novorozenci 
- děti 
- dospělost 

 



 
Novorozenci: 
 
1 Petr 2:2 a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka 
Božího slova, abyste jím mohli vyrůst. 
 
Bible říká, že můžeme vyrůst. Můžeme, ale nemusíme. Na kom záleží, 
zda vyrosteme? Na Bohu? Na pastorovi? Ne. Záleží na mně samotném, 
zda budu duchovně růst, či nikoliv.  
Bible nám také říká, jak rosteme: tím, že přijímáme Boží Slovo. Jako 
potravu, jako mléko. Stejně jako miminka potřebují mléko, aby vyrostla, 
stejně i znovuzrozený člověk potřebuje mléko, tedy Boží slovo, aby 
vyrostl. 
 
Prvním znakem miminka je: Nevinnost 
Miminka jsou nevinná. Nemají minulost. Bůh se na tebe dívá jako na 
nevinné dítě. 
 
2 Korintským 5:17 Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré 
věci pominuly, hle, vše je nové! 
  
Z této vlastností bychom nikdy neměli vyrůst. Tento stav nevinnosti 
bychom si měli udržovat. Jinak bychom se mohli dostat pod odsouzení 
ďábla a žít tak porážku, namísto vítězství, které nám Ježíš vybojoval. 
 
Nově obrácený člověk je připravený a ochotný se učit. Měli bychom si 
zachovat učenlivého ducha. Někdy, když povyrosteme, dojdeme na 
místo, kde zaujmeme postoj „všechno vím“ a „nemůžeš mi nic říct“. To je 
dětinskost. Takovým lidem nemůže nikdo pomoci, dokonce ani sám Bůh. 
Dokud jsou děti malé, nenechají si poradit. Někteří lidé jsou velká mimina. 
Je potřeba vyrůst. 
 
Přísloví 12:15 Hlupák je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, 
dá si poradit. 
 
Zachovejte si otevřeného, učenlivého a nevinného ducha vůči Bohu i vůči 
lidem! 
 
Dalším znakem miminka je: Nevědomost 
Dítě si myslí, že vše, co mu přijde pod ruku, je určeno pro jeho ústa nebo 
ruce. Když se začne batolit a něco najde, hned to strká do pusy. Malé děti 



neví, co do pusy patří a co ne. Někdy malé děti dokonce zemřely                             
v důsledku toho, že to nevěděly. Snědly něco jedovatého, a to je zabilo. 
 
To samé platí v duchovní oblasti. Musíme být opatrní na to, co jde do naší 
duchovní pusy. Musíme být opatrní ohledně toho, co čteme. To je to, co 
jíme duševně. Křesťané často vůbec nemyslí na to, že spolknou nějakou 
jedovatou doktrínu, která duchovně otráví jejich život. Připraví je o jejich 
duchovnost a zničí jejich svědectví, pokud tu doktrínu přijmou. 
 
Proto je tak důležité chodit do církve – učíme se rozpoznat, co je správné 
a co ne. 
 
Filipským 1:9-11 A modlím se za to, aby se vaše láska ještě víc a více 
rozhojňovala v poznání a ve vší vnímavosti, tak abyste rozeznávali 
důležité věci od nedůležitých, abyste byli upřímní a bezúhonní až do 
Kristova dne a byli naplněni ovocem spravedlnosti, které nesete skrze 
Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. 
 
Duch Boží nás vede do jednoty. 
 
Efezským 4:13 dokud všichni nedospějeme k JEDNOTĚ víry. 
 
To, co rozděluje křesťany, není z Ducha Božího – je to z ďábla. Duch lásky 
nikdy nerozděluje. 
 
Musíme si dát pozor na náboženskou literaturu, nejen na knihy ze světa. 
Když máte vycvičené duchovní smysly, pak rozpoznáte, že je v tom jed. 
Když budeš chtít otrávit psa, musíš dát jed do masa. A tak to dělá ďábel.  
Náboženské knihy mohou nabourat tvoji víru. Brzdí to člověka, aby 
správně věřil Bohu. Okrade to člověka o vítězství. 
„Jsi to, co čteš.“ 
 
Dalším znakem miminka je: podrážděnost, nedůtklivost, popudlivost 
Miminka jsou snadno podrážděná. 
 
Žalm 131:2 Což nejsem spokojený a poklidný, jako když matka své dítě 
nakojí? Právě nakojenému se podobá ve mně duše má. 
 
Genesis 21:8 Když dítě povyrostlo, přestalo se kojit. V den, kdy se Izák 
přestal kojit, vystrojil Abraham velikou hostinu. 
 



Když křesťané vyrostou natolik, že už nepotřebují láhev, měl by to být den 
oslavy. Místo toho je to den křiku. Někteří křesťané nechtějí vyrůst a chtějí 
zůstat dětmi. 
 
Miminka jsou snadno znechucená, snadno se rozptýlí, snadno jsou 
zranitelná. Pán nás chce dostat na místo, kde už nebudeme snadno 
naštvaní. Na místo, kde nebude snadné, aby nás někdo zranil. 
 
1 Petr 2:1-3 Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist 
i všechno pomlouvání a jako čerství novorozenci se dožadujte 
neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse – pokud jste 
ovšem okusili, jak laskavý je Pán. 
 
Když zakusíte Boží dobrotu, tak chcete růst, protože víte, že cokoli vám 
Pán ukáže, že máte změnit, je pro vaše dobro.  
 
Volně upraveno podle knihy Kennetha E. Hagina „Growing up, spiritualy“ 
 

 
 

 
 
 

Iveta Kuklová 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Od – pusť 
 
 
 
 
Čím déle jsem křesťanem tím častěji to vidím: ustarané, ztrápené obličeje 
lidí, na kterých je vidět, že je něco trápí. Když začnou mluvit je jen otázkou 
času, než zmíní lidi ať v rodině, v práci nebo v církvi, kteří jim ublížili.  
 
Někteří tvrdí, že jim to již odpustili, ale není to vidět. 
 
Nechci zlehčovat to, že lidé dokáží být krutí, ublížit, zranit, podvést. To, 
co chci je přinést pokoj a odpočinutí lidem, kteří se trápí.  
 
 
Marek 11:25 Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti 
někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám. 
 
Lukáš 6:37  Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete 
odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. 
 
Efezským 4:32  Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte 
si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. 
 
Koloským 3:13  Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu 
výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte 
i vy. 
 



Znovu a znovu se říká odpusť. 
 
Bůh mi dal takový obraz.  
 
Dokud si něco držíme v ruce, držíme si neodpuštění tak to vystavuje na 
odiv a obviňujeme tím druhé. To není dobré a rozhodně to neukazuje Boží 
charakter. Co je však na tomto obrazu zajímavé, je že pokud někdo drží 
v ruce něco nějakou dobu začne sám trpět. Je to tak, naše tělo nebylo 
stvořeno tak, abychom dlouhou dobu něco drželi v ruce. Můžete to zkusit, 
vezměte do ruky jen obyčejnou tužku, a držte ji v natažené ruce, tedy že 
na někoho ukazuje a každý začneme cítit tlak, tíhu a bolest, když 
nepolevíme tak začneme trpět. Jediný způsob, jak si ulevit je ruku povolit 
a pustit to, co si držíme. Mnohem náročnější to bude s těžší vahou např 
1kg závaží, z počátku to zvládneme, ale tíha a bolest se nakonec dostaví. 
 
Snažím se zde říci toto: OD – PUSŤ! 
 
Pusť věci, které držíš proti druhým. Rozhodni se, že již nebudeš trpět za 
jejich provinění. Rozhodni se, že již nedovolíš okolnostem, aby tě táhly 
k zemi. 
 
Pusť to!  Pokud ti to pomůže můžeš si i představit jak „ty věci“ držíš v ruce 
a během modlitby řekni nahlas: „Já jim odpouštím a teď to pouštím ze 
svých rukou. Pane, jednej v tom Ty.“ 
 
Dalším krokem je, abys hned nezačal sbírat to, cos pustil.  
 
Život v odpuštění, je životem svobody. A je to, co pro tebe Bůh naplánoval. 
 
Když probírá toto téma chci zdůraznit, že se týká každého z nás.  
 
Pro některé je snadné odpustit druhým, ale sami sobě buď nedokáží 
odpustit, protože si myslí, že spáchali hroznou věc a ani Bůh jim 
neodpustil, nebo si nechtějí odpustit, protože si myslí, že za to, co provedli 
měli zaplatit. 
 
Zde chci připomenout, že Kristus nezemřel za zbožné, ale za hříšníky!  
Proč? Aby jim mohl odpustit a smazat jejich provinění! 
 
Římanům 5:8 Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, 
když jsme ještě byli hříšníci. 



 
Kristus vzal na sebe všechny tvé hříchy, minulé, přítomné, a dokonce i ty 
budoucí. Trpěl za každý jeden hřích, nesl jejich tíhu a tobě dal odpuštění 
a očištění. 
 
Ty už nemusíš trpět, protože trpěl ON. A já dodávám neměl bys, protože 
pak by Jeho – Ježíšova oběť byla zbytečná, a to nebyla. 
 
Rozhodni se žít v odpuštění vůči sobě, buď k sobě milosrdný a tím 
vyjádříš vděčnost Bohu za to, co pro tebe obětoval. 

 
 

Vítězslav Kukla 


