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Milí čtenáři,

milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho 
Pána. 

Číslo, které právě držíte v rukou, jsme dokončili krátce po konferenci 
Majestát 2020.
Jsme Bohu vděční za to, že jsme konferenci vůbec mohli uspořádat. 
Bůh se mezi námi oslavil. Dá-li Pán, připravíme do příštího čísla z této 
slavné konference reportáž.

Dnes vám přinášíme klíčové poselství křesťanské víry a doufáme, že 
jen tak nezapadne. Máme víru, že Bůh skrze něj změní váš  pohled 
na Golgotu a že se vydáte spolu s námi na cestu za stále hlubším 
pochopením Kristovy zástupné oběti.

Mladí lidé, pro vás jsme připravili další anketu a soutěž, která by 
vás měla povzbudit k přečtení celého časopisu. Nepodceňujte se. 
(1. Timoteovi 4:12) Vaši zralost v Kristu neurčuje váš pozemský věk. 
Můžete se zbavit lahve s mlíčkem dříve než leckterý dospělý. Směle 
do toho!

Rodiče, věnujte pozornost článku o nástrahách sociálních sítí. Mnozí  
z vás netušíte, kdo nebo co číhá na vaše děti v mobilech, co byste měli 
hlídat a čemu byste měli zabránit. Věříme, že vám tato prezentace – 
jinými slovy prézka :-) – v mnoha věcech otevře oči. 

Kéž se tento časopis stane ve vašich rukou nástrojem, kterým Bůh 
zasáhne hodně lidí a změní jejich osudy. 

Modlete se prosím spolu s námi za toto dílo, podporujte ho finančně 
a mějte podíl na té nepopsatelné milosti.

Bůh vám žehnej!

Vaše redakce

K odběru magazínu Majestát se můžete přihlásit na  
magazin@cirkevoaza.cz. 

Magazín můžete podporovat jak svými modlitbami,  
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Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být 
vyzdvižen Syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, 
měl věčný život. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal 
svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, 
nezahynul, ale měl věčný život. Jan 3:14-16

Pán Ježíš takto odpověděl jistému Nikodémovi, který 
se ho zeptal, jak se může člověk znovu narodit, poté co 
mu Ježíš velmi důrazně vysvětloval, že pokud se člověk 
nenarodí znovu, nemůže spatřit ani pochopit Boží 
království, nemá k němu přístup a nikdy do něj nevstoupí: 

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se 
někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“ 
… Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se 
nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího 
království. …  Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu 
narodit. Jan 3:3,5,7

Tato věčná a mocná pravda v sobě ukrývá velké poučení. 
Nikodém byl farizeus, jeden z náboženských vůdců  
a židovských učitelů. Ježíšovo tvrzení ho však naprosto 
zmátlo. Protože to, co Ježíš říkal, by znamenalo konec 
prázdného a zbytečného náboženského systému,  
v němž lidé hledali spásu. Všechna proroctví, zaslíbení, 
kněžství, plán záchrany, rituální náboženské oběti, které 
vyžadoval judaismus, teď před Nikodémem stály v lidské 
podobě a říkaly: „Musíš se narodit znovu.“ Jak? Já musím 
být ukřižovaný. Přibitý ke kříži.

Kdyby ten den mohla temná noc  mluvit, šeptala by 
Nikodémovi: „Toto je ono semeno ženy, které má rozdrtit 
hlavu hadovi. Připomněla by mu toho beránka, kterého 
Bůh tehdy v zahradě Eden zabil, jehož kůží zakryl nahotu 
Adama a Evy. (Genesis 3:15 a 21)

Lucifer a padlí andělé, duchové, které Bůh zbavil těla, 
když se ve vzpouře postavili proti němu, propukli v jásot a 
bouřlivě oslavovali, když Adam s Evou podlehli pokušení 
a stali se tak satanovými spojenci. Jásot však rázem ustal, 
když slyšeli, jak Bůh promlouvá první proroctví.

„Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou  
i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu  
a ty mu rozdrtíš patu.“ ... Hospodin Bůh udělal Adamovi  

a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Genesis 3:15, 21

Bůh tehdy zabil prvního beránka a jeho zakrvácenou 
kůží zakryl nahotu člověka, kterému tím ukázal, jak 
důležitá bude krev pro zakrytí lidského hříchu.

Satan a jeho zástupy do té doby netušili, že Bůh má 
plán, jak člověka zachránit. Pro padlé anděly možnost 
spásy neexistuje, jsou navěky zatracení. Mysleli si 
proto, že i člověk je odsouzený k věčné záhubě. Byl to 
pro ně hrozný šok a satan od toho okamžiku vyhlásil 
válku ženě a plodu jejího lůna. Když se Adamovi a Evě 
narodil prvorozený Kain, satan se ho hned zmocnil.  
U druhorozeného Ábela bylo vidět, že se přiklání  
k Bohu a cestě spravedlnosti a že by to mohl být právě 
on, z jehož potomků vzejde semeno ženy. A tak satan 
vyprovokoval Kaina, aby svého bratra Ábela zabil.  
A bratrovražedný boj zuří do dnešních dnů.

Musíš se narodit znovu! Ale jak? Kristus – ten 
ukřižovaný.

Ježíš Nikodémovi připomněl pasáž ze Čtvrté knihy 
Mojžíšovy, aby si mohl lépe představit, o čem mluví.

Aby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory Hór 
směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil 
trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: „Proč jste 
nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na poušti? 
Není tu chléb, není tu voda a ten mizerný pokrm se 
nám už hnusí!“ Hospodin tedy na lid poslal jedovaté 
hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. 
Lid pak přišel k Mojžíši se slovy: „Zhřešili jsme, když 
jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se  
k Hospodinu, ať nás zbaví těch hadů!“ A tak se Mojžíš 
za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi: „Udělej si 
jedovatého hada a připevni ho na kůl. Každý, kdo se 
na něj podívá, bude žít.“ 4. Mojžíšova 21:4-8

Nikodém moc dobře znal historii putování Izraelců 
z Egypta, věděl o bronzovém hadu na kůlu, protože 
tento obraz měl každý Izraelec doslova vyleptaný 
do své mysli. Všichni se učili o zázračném uzdravení  
a vysvobození od hadích uštknutí, která na sebe 
přivedli svým hříchem.

ODHALENÝ

KŘÍŽ
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Tehdy na poušti lidé křičeli: „Podívej se na hada, budeš 
uzdraven!“ Dnes voláme: „Dívej se na kříž a narodíš 
se znovu!“ Žádný kompromis, nic menšího nebo jen 
podobného novému narození záruku věčného života 
nepřinese. Právě teď, kdy na svět přišla globální krize, 
pandemie a s ní velká nejistota, kdy nikdo nikomu nic 
nezaručí, je načase, aby se lidé začali dívat na Kristův 
kříž opravdu zblízka. Kristus, ten ukřižovaný, je klíčem  
k životu. Jak nyní, tak navěky. Jakmile je člověku zjevena 
a odhalena nezměrná moc kříže, náboženský opar se 
rozplyne a závoj spadne. Toto je jediný pravý zdroj 
síly a vítězství. Tato realita posílí naši víru. Dá smělost 
našim modlitbám. A odpovědi na modlitby pro nás 
budou každodenní realitou.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna.

Hledáte lásku?

Podívejte se na kříž.

Ukřižovaný Kristus je obrazem Boží lásky, ochotné 
obětovat to nejcennější.

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své 
přátele. Jan 15:13

Bůh projevil svou lásku a dokázal nám ji tím, že když 
jsme ještě byli hříšníci, Kristus za nás zemřel. Kříž je 
nepopiratelným a nezpochybnitelným důkazem toho, 
že nás Bůh miluje.

Žádný nádherný Boží dar lidské rase, nebe ani země 
se vším jejich bohatstvím a hojností požehnání, nic se 
nevyrovná tomu, že Bůh poslal Ježíše z nebe na zem, 
aby zaujal naše místo na golgotském kříži. Místo, které 
patřilo nám, nehodným hříšníkům, kteří ho nenáviděli. 
Tím nás zachránil z hříchu a jeho věčných následků.  
To je láska.

Jakmile bude ve vašem srdci odhalena pravda o kříži, 
zaplaví ho agapé jako přílivová vlna a vaše srdce se 
bude koupat v Boží lásce skrze Ducha svatého. Bez 

ohledu na to, co vám pak život a satan vmetou do 
cesty, budete mít jistou a smělou důvěru, nebudete se 
bát. Budete pevně ukotvení v jistotě Boží lásky, která 
je v Kristu Ježíši.

Kříž se stal oltářem, na který byla položena jednou 
provždy poslední a dostačující oběť. Jan Křtitel řekl: 
„Hle Beránek Boží, který snímá hřích světa.“ To, co 
vyřkl, bylo impozantní, zásadní, byla to pravda dost 
mocná na to, aby otřásla nebem a zemí a přinesla 
zkázu peklu. Jan Křtitel ukázal na Ježíše a na adresu 
kněží prohlásil: „Tento muž přivede  zvířecí oběti za 
hřích ke konci.“

Den co den, týden co týden, měsíc co měsíc, rok co rok 
lidé přiváděli beránky, kůzlata, býčky nebo holubice ke 
dveřím svatostánku, protože další člověk zhřešil, znovu 
byl porušen zákon. Hříšník pak položil ruku na hlavu 
nevinného a bezmocného zvířete a tím, že vyznal své 
hříchy, je na toho nebohého tvora přenesl. Zvíře pak 
kněz obětoval, krví pokropil oltář a hřích dotyčného 
člověka byl zakryt. Byl to nekonečný koloběh. Toto byl 
požadavek zákona do té doby, než přijde opravdový 
Beránek Boží.

Jeho krev měla vykonat něco většího, než jen přikrýt 
hřích židovského národa v Den smíření nebo hříchy 
člověka, který přivedl své obětní zvíře. Krev Božího 
Beránka navždy odstranila hřích celého světa. Ježíš 
Kristus přinesl věčnou smírnou oběť, svou krev, která 
jednou provždy sňala všechna břemena hříchu a viny.

Prorok Izajáš viděl tuto budoucí smírnou oběť sedm 
set let před Kristem a o Mesiášovi prorokoval:

Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal 
na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha 
trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším 
proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše 
blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho 
ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý 
se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj 
provinění nás všech. Izajáš 53:4-6

Jenže ani učedníci, ani zlobou zaslepený kněžský klan, 
který intrikami zařídil jeho zatčení a ukřižování, ani 
náboženské frakce a samotný  velekněz, ani římští 
vojáci, kteří ho přibíjeli, nevěděli, co se odehrává před 
jejich očima.  Velekněz netušil, že v momentě, kdy 
předali Ježíše Římanům k ukřižování, ukončili levitské 
kněžství. Byla to poslední oběť, kterou přinesli.  
V okamžiku, kdy Ježíš odevzdal na Golgotě ducha, se 
v chrámu odshora dolů roztrhla silná opona, která 
oddělovala nejsvětější svatyni od svatyně.

A v tom roce také poprvé za 1500 let došlo k tomu, 
že kozel, který hříchy izraelského národa odnášel 
do pouště, se z pustiny vrátil živý a k úžasu všech se 
potuloval kolem Jeruzaléma. Ježíš Kristus se na kříži 
totiž stal tím pravým obětním beránkem, který hřích 
odnesl – nejenom hřích Izraele na jeden rok, ale 
hříchy celé lidské rasy navždy – a ne do pustiny, ale do 

Had na kůlu

Všichni, kteří pohlédli 
na hada na kůlu, byli 

uzdraveni.

Kristus na kříži

Ježíš byl ukřižovaný  
za hříchy celého světa. 
Nikdo, kdo v něj uvěří, 
nezahyne, ale bude 
mít věčný život.
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samotného pekla. Tam je nechal a třetí den ráno vstal 
z mrtvých.

Podívej se na kříž a přijmi odpuštění.

Bůh ve své lásce a milosrdenství připravil Golgotu, 
ze které prýští očišťující pramen. Byly to naše hříchy, 
které z nevinného Božího Syna, který neznal hřích, 
udělaly ztělesněný hřích, abychom se my mohli stát 
spravedlivými díky jeho spravedlnosti.

On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli 
nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.  
2. Korintským 5:21

Pamatujte si výraz v něm. Jak budete číst zejména Pavlovy 
dopisy, narazíte na výrazy v něm, ve kterém, skrze něj, 
a podobně. Je to tak! Kristus dokázal neproveditelné  
a získal věčné vykoupení pro každého člověka. Bible říká, 
že zakusil smrt za každého člověka. To jsou nesmírně 
zázračné věci, ale nebudou fungovat pro toho, kdo  
o nich nikdy neslyšel. Ani pro toho, kdo o nich slyšel, 
ale neuvěřil, nebo kdo snad i uvěřil, ale neodvrátil se  
v pokání od svých hříchů a nepřijal Ježíše Krista do svého 
srdce jako Pána a Spasitele.

Tato realita je jenom v něm.

Proč musí láska, milosrdenství a Boží soucit k nám mít tak 
hořkou příchuť, být tak kruté a vyžadovat tak ukrutnou 
cenu? Ježíš se v Getsemanské zahradě těsně před tím, 
než ho zatkli, modlil:

Sám se vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena 
a modlil se: „Otče, pokud chceš, odejmi ode mě tento 
kalich. Ať se však nestane má vůle, ale tvá!“ Tehdy se 
mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Ve smrtelném 
zápasu se tedy modlil ještě vroucněji a jeho pot stékal 
na zem jako krůpěje krve. Lukáš 22:41-44

V Getsemanské zahradě to bylo buď, anebo. Osud  
a věčnost celé lidské rasy visely na vlásku, když si Kristus 
plně uvědomil, jak veliká bude cena, kterou zaplatí za 
hřích světa. Najednou v úplnosti spatřil, co si od hříchu 
žádá Boží spravedlnost. A jiná cesta nebyla. Musel až do 
dna vypít kalich Božího hněvu a spravedlivého soudu 
nad hříchem.

Kříž je symbolem Boží lásky, milosrdenství a soucitu. 
Ale také je symbolem Boží spravedlnosti, rozsudku, 
trestu a Božího hněvu. Bůh miluje hříšníky, to ano. Ale 
musí odsoudit a potrestat hřích. Kdyby Bůh neodsoudil 
hřích u člověka, nemohl by ho odsoudit u andělů. Právo 
a spravedlnost vyžadovaly, aby člověk zaplatil za své 
hříchy, svou vzpouru a spojenectví se zlem. Člověk ale 
neměl čím zaplatit, a tak spravedlnost žádala, aby byl 
navěky vyhnán do záhuby.

Všichni jsme zbloudili jak ovce a vydali jsme se každý 
svou cestou. Hospodin Bůh na něj uvalil nepravosti nás 
všech, všechny naše hříchy a jejich důsledky. Spolu s tím 
byl Kristus na kříži postižen našimi nemocemi a uzdravil 

nás svými ranami.

Kříž je také symbolem boje a vítězství. Všechny válečné 
konflikty, bitvy a boje dohromady v celé historii lidstva 
se nevyrovnají golgotskému zápasu a vítězství.

A smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy 
byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! 
V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil  
a slavil nad nimi vítězství! Koloským 2:14-15

A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě 
tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc 
toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil 
ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. 
Židům 2:14-15

Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku 
hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. 
1. Jan 3:8

Když se vírou chopíme té platby, kterou za nás zaplatil, 
můžeme přijít před Boží tvář s jistotou a žádat ho  
o to, aby se všechna pro nás takto získaná požehnání 
projevila v našich životech a okolnostech.

Osobní a hluboké zjevení o vítězství na Golgotě udělá 
z nejslabšího věřícího vítězného a statečného vojáka 
v Kristu. Toto zjevení má také nezměrný vliv na víru, 
modlitby a duchovní boj. Míra, do které nám je zjeven 
Kristův kříž, je míra, do které chodíme v získaném 
vítězství. Mluvím-li o zjevení, mluvím o tom, že je kříž 
zjevený nejen nám, ale i v nás. Že každý den bereme 
svůj kříž, vždyť Ježíš nejen že umřel na kříži za nás, my 
jsme tam zemřeli zároveň s ním. Náš starý člověk byl 
také přibitý na kříž. A ten, kdo zemřel, je vysvobozený 
od hříchu.

Ty i já jsme byli ukřižováni s ním. A patří nám všechna 
vítězství, která Kristus vydobyl.

Dívej se na kříž a naroď se znovu!

Dívej se na kříž a přijmi odpuštění!

Dívej se na kříž a přijmi uzdravení!

Dívej se na kříž a choď ve vítězství!

Pastor Festus Nsoha
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Praha
náměstí Padlých 110 
Praha 6 - Nebušice
neděle 11:00 - pravidelné bohoslužby
úterý 19:00 - biblické vyučování
Tel: 603 107 482

Žďár nad Sázavou
Komenského 1
neděle 11:00 - pravidelné bohoslužby
úterý 19:00 - online vysílání z Prahy
pátek 19:00 - online vysílání z Prahy
Tel: 732 956 999

Louny
Prokopova 559
neděle 15:30 - pravidelné bohoslužby
Tel: 776 833 128, 603 404 721

Podej ruku Bohu
Vztah s Bohem je to, co ti změní život. A Ježíš je 
odpovědí na otázku, jak ten vztah získat. Ježíš zaplatil 
cenu za všechny naše hříchy a byl za ně potrestán. 
A všem, kdo v Něj uvěří, dává právo stát se Božími 
dětmi. Abys mohl vstoupit do tohoto vztahu, 
potřebuješ udělat toto:

1. Uznej, že jsi hříšník a potřebuješ odpuštění. Bůh 
tě nechce odsuzovat, ale svobodu, kterou dává On, 
můžeš přijmout pouze tehdy, když si uvědomíš, že 
jsi nežil pro Něj a šel sis svou cestou.

2. Přijmi skutečnost, že Ježíš na kříži zaplatil za 
všechny tvé hříchy a že skrze Něj Bůh udělal pro 
tebe cestu, která tě přivede k poznání Jeho lásky, 
odpuštění a radosti ve vztahu s Ním.

3. Udělej pokání ze svých hříchů (odvrať se od nich)  
a vyznej Ježíše za svého Spasitele a Pána.

Můžeš to udělat touto prostou modlitbou:

Pane Ježíši, uznávám, že jsem hříšník. Věřím, že Ty 
jsi Boží Syn, že jsi zemřel na kříži za moje hříchy 
místo mne, že jsi byl pohřben a třetího dne jsi vstal 
z mrtvých. Prosím, odpusť mi mé hříchy a očisti mě 
svou krví. Přijímám tě za svého Spasitele a Pána. 
Nauč mě následovat Tě každý den. Dnes jsem se 
stal/a Božím dítětem. Děkuji Ti, Pane. Amen.

Věz, že teď je ti odpuštěno, Bůh tě změnil a Bible tě 
nazývá novým stvořením (2. Korintským 5:17). Staré 
věci jsou pryč, teď jsi navěky nový. Pokud jsi Bohu 
skutečně uvěřil, pak jsi právě nastoupil cestu, na 
které se staneš tím, čím tě Bůh plánoval mít. Nestal 
ses jen součástí náboženství nebo církve. Patříš do 
Boží rodiny a tvé dobrodružství právě začíná!

Dej nám vědět, že ses modlil/a tuto modlitbu. 
Pošleme ti zdarma studijní materiály, které ti 
pomohou začít pěstovat tvůj vztah s Bohem.

Kontakty na místní skupiny Církve Oáza

Teplice
Kollárova 2807/8 (naproti ČSOB)
neděle 16:00 - pravidelné bohoslužby
Tel: 724 082 233

Prachatice
Solní 123
neděle 11:00 - pravidelné bohoslužby
Tel. 606 645 004

Slaný
Šultysova 603 (prostory v budově CČSH)
sobota 15:00 - pravidelná setkání
Tel: 723 528 019

Ostrava
Nemocniční 13 (vchod z ul. Na Fifejdách)
neděle 11:00 - pravidelné bohoslužby
Tel. 608 553 375
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Stojím na pódiu, které bylo před lety zkonstruováno jen pro 
tenhle účel – evangelizace, záchrana lidských duší (stejně 
jako ta starodávná Noemova archa). Od prvního šroubku 
do poslední technické kontroly tohle pódium bylo a je 
určené pro kázání Evangelia. Stojím ve chvále a chci, aby 
každá buňka mého těla, každý pohyb ukazovaly na Krista, 
toho Vzkříšeného. Je jedno, jestli stojím v Lounech nebo 
Kralupech, důležitá je moc Evangelia, která je tu s námi.

Zamrazí mě vždycky, když se kolemjdoucí zastaví nebo 
dlouho postávají opodál, cítím, že  Pravda o Ježíši Kristu je 

stále přitažlivá. Samozřejmě, jsou lidé, kteří odmítnou, ale 
vím, že dneska se nebe bude radovat kvůli jednomu. Kvůli 
jedné Šárce, Josefovi, Radkovi, Natálii…

A víte, kdo má podíl na spasení těch vzácných duší? Ty 
bratře, který jsi stavěl pódium, pobíhal, organizoval, řídil, 
ty sestro, která jsi měsíce předtím zařizovala, plánovala 
atd. Ty, který jsi svezl svým autem sestru, která by se jinak 
na místo nedostala. A pak jsou tu samozřejmě modlitby  
a posty Svatých. Stojím na tom pódiu a vnímám upřímnou 
námahu vás všech. Nikdy není a nebude marná!

Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem 
na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje  

v našem Pánu Ježíši Kristu. 1. Tesalonickým 1:3
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VAKCÍNA
Celý svět je chycen do spárů probíhající pandemie, 
která určitým způsobem zasáhl všechny a všechno na 
planetě Zemi. COVID-19 dál vrhá stín smrti, strachu 
a beznaděje na naše životy, ekonomiku, politiku, 
turismus a společenské vazby. Lidé upínají své naděje 
k vývoji léku, velké farmaceutické společnosti pomocí 
miliard dolarů z vládních fondů závodí o to, kdo první 
vyvine a otestuje účinnou vakcínu.

Chceme, abyste věděli, že následky COVID-19, 
jakkoli jsou hrozné, nejsou ani zdaleka srovnatelné  
s důsledky prvního viru, který kdysi způsobil pandemii, 
při níž nákaza zasahuje bez výjimky každého člověka. 
Tento virus se přenáší narozením na každého člověka 
přicházejícího na svět. Je to matka všech virů, kořen 
všeho zla, původce smrti, zloby a zlosti, nerozlišuje  
a nediskriminuje. A je skutečně neviditelný. Neviditelný 
nepřítel. Nejhorší však je, že tento virus lidé považují 
za normální, dokonce ho milují a vítají. 

Mluvím o viru jménem hřích. Lidstvo se jím nenakazilo 
proto, že někdo v čínském Wu-chanu snědl netopýra, 
ale proto, že Adam s Evou snědli zakázané ovoce, 
protože podlehli satanovu pokušení. 

Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu 
a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, 
vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který 
byl s ní, a také on jedl.  Genesis 3:6

Tento virus zkazil lidskou přirozenost, zvrátil historii 
lidstva a udělal z člověka hříšné stvoření, nepřítele 
svatého Boha. Do srdce člověka byl vložen satanův 
gen, který změnil jeho přirozenost. Lidská bytost 
získala přirozenost smrti, vzpoury, zla, lži a postavila 
se Bohu na odpor. Tento virus nezabíjí tedy jenom tělo 
člověka, ale i jeho duši.

Světová náboženství, stejně tak jako věda, vzdělávání 
a člověk obecně se snaží nalézt proti tomuto viru 
vakcínu. Veškeré jejich pokusy selhaly. Lék na 
smrtonosnou matku všech virů nenašli.

Všemohoucí Bůh ve své velké lásce a soucitu nám 
poslal vakcínu přímo shora. Krev Ježíše Krista 
prolitou na golgotském kříži.

Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon.  
1. Korintským 15:56

Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je 
věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6:23

V něm (Ježíši) se nám skrze jeho krev dostalo 
vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství 
jeho milosti. Efezským 1:7

Právě teď, když čtete tyto řádky, je tolik potřebná 
vakcína dostupná. Ježíš je tady, aby vaše mrtvé, hříšné 
srdce naočkoval a uzdravil. Přijměte Pána Ježíše Krista 
za svého Pána a Spasitele a buďte uzdravení.

POŠLETE VAKCÍNU 
SVÉMU ZNÁMÉMU.

Nascanujte QR kód  
nebo zadejte adresu: 

cirkevoaza.cz/vakcina
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Co znamená slovo křtít? 
Řecký originál Nového zákona používá slovo baptizó, které 
znamená ponořit, namočit, klesnout. Křest je  pro každého 
skutečně znovuzrozeného křesťana velmi důležitý. Není to 
žádná formalita a pouhý církevní obřad.* To, jak k němu 
přistoupíme, jakou vážnost mu dáme, se bude zásadně 
odrážet na kvalitě našeho budoucího křesťanského života. 
Tímto článkem nechceme ani nemůžeme plně obsáhnout 
téma biblického křtu. Chtěli bychom však odpovědět na 
některé z častých otázek, které se k nám dostávají.

Když Ježíš odcházel do nebe, jasně řekl svým učedníkům, 
že mají kázat dobrou zprávu o jeho oběti na kříži, smrti  
a zmrtvýchvstání s tím, že kdo této zprávě uvěří  
a pokřtí se, bude spasen. Ježíš sám tedy ustanovil křest 
jako krok, který má následovat poté, kdy uvěříme.

Potom jim řekl: „Jděte do celého světa 
a kažte evangelium všemu stvoření. 
Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale 
kdo neuvěří, bude odsouzen. Marek 
16:15-16

O letnicích kázal apoštol Petr  
o Kristu, jak ho Duch Boží vedl.  
Co se stalo poté:
 
Ta slova je zasáhla do srdce. Začali 
se Petra a ostatních apoštolů ptát: 
„Co máme dělat, bratři?“ „Čiňte 
pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se 
nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, 
aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy 
přijmete dar Ducha svatého. Skutky 
2:37-38

Křest je v Bibli vždy popisován zcela 
jasně a srozumitelně jako ponoření 
do (skutečné) vody.

Vyznávali své hříchy a on je křtil  
v řece Jordán. Matouš 3:6
Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil 
hned z vody… Matouš 3:16
Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, 
protože tam bylo hodně vody. A lidé 
přicházeli a nechávali se křtít. Jan 3:23
A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké  
vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda – co brání, abych byl  
pokřtěn?“ a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili 
do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův 
Duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil; jel tedy svou 
cestou a radoval se. Skutky 8:37-39 **

Proč je křest důležitý? Co se při něm děje? 
Zaprvé, ale ne především, je křest způsob, jak se veřejně 
přiznat k tomu, že patřím Ježíši Kristu, že ho chci následovat, 
že jsem se stal učedníkem (Matouš 28:19). V duchovním 
světě má ale křest mnohem širší význam a větší dopad. 

Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší 
záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého 
svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista. 1. Petrova 
epištola 3:21 

Proč tedy nestačí jen „pokropit“ vodou? 
Protože křest kromě symbolické koupele na očištění hříchů 
také symbolizuje pohřeb našeho starého člověka. Staré já, 
které bylo ukřižováno s Kristem, je pohřbeno. Nad mrtvým 
a pohřbeným člověkem už hřích nemá moc. Z vody vstává 
nový člověk, svobodný od hříchu.***

Pavel píše: Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni  
v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest 
jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom 
i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen  

z mrtvých, vstoupili na cestu nového 
života. Neboť jestliže jsme se stali  
s ním srostlými tím, že jsme mu byli 
podobni ve smrti, jistě mu budeme 
podobni i v zmrtvýchvstání. 
Římanům 6:3-5

Když Ježíš zemřel a vstal  
z mrtvých, zpřetrhal tím veškeré 
vazby se světem, ve kterém žil. 
Světská moc mu už nemohla nic 
udělat. Ani císař, ani Pilát, ani 
velerada, Ježíš byl zcela z jejich 
dosahu, mimo jejich jurisdikci.  
A stejně tak i my, kteří jsme učinili 
pokání, uvěřili a byli pokřtěni, 
nejsme pod nadvládou satana  
a jeho démonů, a jestli se vám to 
bude snažit někdo namluvit, tak 
lže. Jsme svobodní. Stejně jako 
Židé, kteří odcházeli z Egypta. 
Farao je sice formálně propustil, 
ale až tím, že prošli mořem, 
které zničilo egyptskou armádu, 
začala jejich skutečná svoboda 
(1. Korintským 10:2). Křtem jsme 
se dostali na „správnou“ stranu 
moře.
Křtem jsme se ztotožnili  
s Kristem v jeho smrti a pohřbili 
tak svůj starý život. Můžeme 
tak žít nový život s čistými  

a nepopsanými stránkami.

A co miminka? Musíme pokřtít miminko, aby ho Bůh přijal?
Biblický křest následuje vždy až poté, co konkrétní člověk 
uvěřil. Existuje tedy přímá souvislost mezi vírou a křtem. 
Bez víry a bez pokání z hříchů je křest prázdným rituálem. 
Vaše děťátko se tak jenom stane (bez svého souhlasu) 
formálně členem určité denominace. Malé dítě nemá 
víru na to činit pokání, vždyť nemá zatím z čeho. Jak jsme 
vysvětlili výše, křest ponořením je pro očištění špinavého  
a pohřeb mrtvého. Je čerstvě narozené dítě špinavé? 

Biblický křest
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Zemřelo snad v pokání svým hříchům? Následujme proto 
Ježíšova příkladu a přinášejme své děti do církve, aby jim 
církev žehnala a přijala je do Boží rodiny. Až dítě doroste 
do věku, kdy si uvědomuje, že je hříšník, který potřebuje 
Spasitele, pak se ze svobodné vůle rozhodne následovat 
Ježíše Krista a nechat se pokřtít.

* Polévání cédéčka šampusem nebo rozbíjení lahve o loď nemá s křtem nic společného, stejně tak jako křest není možné zaměňovat  
s pojmenováním miminka v kostele.
**Kdyby Filip věděl, že stačí pokropení, on i královský komoří měli zcela jistě nějakou čutoru s vodou při ruce…
***Už jste viděli pohřeb, kdy do země strčili nebožtíkovi jen hlavu?

Výsledek soutěže z minulého čísla.
Otázka zněla, co je to prézka?  

Správná odpověď je prezentace.  
Sešly se nám dvě správné odpovědi, výherci shodně získávají láhev na pití s biblickými verši.

Nyní vám předkládáme další anketu. Můžete hlasovat o podobě svého loga Oáza Teens.
Svoji volbu nám zašlete emailem na magazin@cirkevoaza.cz  

nebo hlasujte na Instagramu Církve Oáza.  
Logo, které získá nejvíce lajků/hlasů, bude vítězné.

Z hlasování o názvu mládeže těsně vyhrálo označení 
Oáza Teens.

Děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili.

Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na ně vkládal ruce  
a modlil se, ale učedníci je okřikovali. Ježíš však řekl: „Nechte 
děti a nebraňte jim přicházet ke mně – vždyť právě takovým 
patří nebeské království!“ Vkládal tedy na ně ruce a pak odtud 
odešel. Matouš 19:13-15

Je-li křest nezbytným krokem, bude spasený i člověk, 
který se pokřtít nenechá? Pravý křest přináší neocenitelná 
požehnání, zásadní změnu v životě člověka. Je to krok víry, 
který často provázejí mocná vysvobození z pout a závislostí, 
uzdravení, naplnění Duchem a nepopsatelná radost. Co 
však bude s těmi, kteří křest nestihnou? Podmínkou spasení 
je uvěřit v srdci, že Ježíš vstal z mrtvých, a vyznat ústy, že 
Ježíš je Pán. Nenechte se však zmást. Tato krátká formulka, 
verš v Písmu, znamená uvěřit celé dobré zprávě o Ježíši 
Kristu se všemi důsledky, které to přináší. O tom však někdy 
příště. Je-li to jen trochu možné, ať se člověk nechá pokřtít. 
Je to Ježíšovo nařízení. Důvěřujme Bohu a jeho úsudku, že 
naloží spravedlivě s těmi, kteří to nestihnou.

Kdo by se však dobrovolně chtěl připravit o požehnání, 
kterým křest je?

Anketa pro mládež

varianta A varianta B varianta C
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Nástrahy 
sociálních sítí

Žijeme v internetové době a internet nás ovlivňuje možná 
víc, než si sami dokážeme uvědomit. Již nesaháme do 
knihovny pro encyklopedii nebo slovník, neptáme se 
svých otců a dědů, ale jdeme se zeptat strýčka Googla, 
který nám poskytne okamžitou odpověď v tramvaji, ve 
škole, v práci, v parku, prostě kdekoliv. Na internet ale 
nechodíme jen pro zdroj informací, když řešíme nějaký 
problém. Chodíme tam, abychom zahnali nudu.

Tento článek si klade za cíl vám, rodičům, přiblížit, 
co vše se skrývá pod pozlátkem sociálních sítí, na 
kterých děti tráví většinu svého času. Již se nenudí, ale 
swipují (přejíždějí prstem) po nikdy nekončícím toku 
videí a fotek. Dnešní generace náctiletých už neprožívá 
Facebook, jak tomu bylo u předchozí generace. 
Mladí utekli na Instagram a TikTok, kde je rodiče 
nedostihnou, protože těmto aplikacím už nerozumějí. 
Překotnost vývoje si můžeme ilustrovat na příkladu 
rozhlasu a Instagramu. Před sto lety, kdy se objevila 
první rádia pro domácnosti, trvalo celkem 38 let, než 
tento nový komunikační nástroj získal 50 milionů 
uživatelů, Instagramu na to stačilo 1,5 roku.

Pro začátek si pojďme vysvětlit, proč sociální sítě 
existují a kdo z toho má užitek. Sociální sítě nejsou 
zdarma, cena, kterou za ně platíme, je náš čas  
a pozornost. Veškerý obsah, který uživatelé na 
sociálních sítích vytvářejí nebo konzumují, je zásadně 
ovlivňován algoritmy. Tato „umělá inteligence“ není 
nic jiného než propracovaný stroj, který se neustále učí 
z toho, co vás na displeji zaujme. Jaké fotky sledujete, 
koho lajkujete, koho ignorujete, jak dlouho se díváte na 
fotku nebo kolikrát si ji rozkliknete. I když neuděláte 
žádnou akci jako lajk nebo sdílení, stroj ví, že se vám 
to líbí, a zapisuje si vaše preference do deníčku. Příště, 
když opět přijdete na sociální síť, vám stroj poskládá 
nejlepší fotky a videa přesně podle preferencí z vašeho 
deníčku. Umělá inteligence se od vás učí a určuje, 
jak vás nejlépe ovlivnit, udržet co nejdéle u aplikace 
a vytvořit novou závislost. Kdyby toto sociální sítě 

nedělaly, za chvíli by vás přestaly bavit, protože nikdo 
se nechce dívat na fotky spolužačky, kterou zrovna 
nemusí. 
Sociální sítě vaše soukromí nechrání, s informacemi 
(daty) o vás přímo i nepřímo obchodují a to je další 
cena, kterou za využívání sítí platíme. Pod daty si 
ale nepředstavujme jen vyplněné jméno nebo datum 
narození. Sociální sítě si obrázek o každém vytvářejí 
samy, aniž by to uživatelé tušili. Podle obsahu, který 
uživatel sleduje, ho stroj přiřazuje do určitých kategorií 
a profilů. Zda se jedná o muže nebo ženu, odhaduje věk, 
rodinný stav, národnost, zájmy, politické preference, 
náboženské vyznání, nákupní potřeby, vše, co sociální 
síti pomůže k tomu, aby lépe prodala reklamní prostor. 
Sociální síť tak předkládá uživateli obsah šitý na 
míru, aby udržela jeho pozornost a mohla mu mezi 
fotkami z oslavy narozenin ukázat reklamu, za kterou 
sama inkasuje peníze. Je důležité si uvědomit, že  
provozovatelé sítí data uživatelů nemažou, uchovávají 
je a lze je kdykoliv využít. 

Dalším úskalím je bezpečnost. Pokud máte veřejný 
profil, nikdy nevíte, kdo vás sleduje, kam se vaše fotka 
dostane a jak bude využita. Odhaduje se, že až 15 % 
facebookových účtů je falešných, to znamená že 15 lidí 
ze 100 se vydává za někoho, kým není. Za obrázkem 
sympatického 15letého chlapce nebo dívky se může 
skrývat 50letý pán. Z výzkumu Univerzity Palackého 
mezi náctiletými vyplynulo, že každé druhé dítě 
chatuje s neznámými lidmi a každé šesté už někdy 
sdílelo své intimní fotografie. Na internetu totiž nejsou 
jen kamarádi vašich dětí, ale predátoři, kteří se snaží 
cíleně oslovovat děti a manipulativně z nich vylákat 
fotky, prostřednictvím kterých je začnou vydírat. 
Nejlepší ochranou je dodržování pravidla: na sociální 
sítě nedávám a nikomu neposílám nic, o čem vím, 
že by se to nelíbilo mámě/tátovi/vedoucímu v církvi  
a především Pánu Ježíši. Chraňte své oči, svoje srdce, 
přizvěte na svoji sociální síť Ježíše a zeptejte se ho, zda 
se mu tam líbí.

Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen 
život vychází. Přísloví 4:23
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Příručka pro rodiče:

Kontaktujte nás na emailu info@cirkevoaza.cz, jsme připraveni vám poradit v případě  
dalších otázek, s nastavením soukromí na sociálních sítích a komunikací s dětmi.

  Mluvte s dítětem o tom, jak na internetu tráví čas.
  Zjistěte, zda je uživatelem sociálních sítí, jaké má adresy profilů a kolik času na nich tráví.
  Projděte si s ním nastavení jeho profilů na sociálních sítích, níže najdete pár tipů.

  Nepoužívejte pro všechny účty stejné heslo.
   Nevyplňujte zbytečně více informací, než je povinné.
   Dejte si práci s nastavením soukromí.
   Nikdy nezveřejňujte obsah, který  na veřejnost nepatří. 
   Nedávejte účtu přístup ke kontaktům a emailu.
  Nedávejte přístup k účtu aplikacím.
   Nepřidávejte si cizí lidi.
   Dávejte pozor na to, kdo vás sleduje.

• Příspěvky publikujte jen pro své přátele, nikoli veřejně.
•  Skryjte seznam přátel.
• Žádné fotky jsou nejlepší fotky.
•  Nemusíte: 
 • používat email, který normálně používáte
 •  zadávat skutečné datum narození
 • používat profilovou fotku s obličejem

•  Dětské účty uzamknout a mít vždy jako neveřejné.
•  Do profilové informace nedávat žádné osobní údaje 

(věk, bydliště, jméno).
•  Komentáře si můžete nastavit tak, aby na ně mohli 

reagovat pouze ti, které sledujete nebo oni sledují vás.
•  Nesdílejte u svých fotek geolokační informace.

•  Ze všech sociálních sítí je nejméně bezpečná, jelikož za ní stojí čínská firma. 
U čínské aplikace ani odborníci nevědí, jak přesně nakládá  
s citlivými údaji, jaké všechny informace o mladé západní generaci sbírá 
a jak ji může ovlivňovat. (Pozn.: Čína je nedemokratická země, perzekvuje 
křesťany a občany s tzv. nízkým sociálním kreditem neboli nedostatečnou 
důvěryhodností z hlediska režimu).

  Nejlepší pravidlo pro TikTok je nemít aplikaci TikTok. 
  Pokud se jen díváte, není nutné se registrovat.
  V aplikaci nevyhledávejte přátele přes svůj telefonní seznam ani Facebook.
  Účet je od založení nastavený jako veřejný.
  Vypněte geolokační údaje, aby vaše videa nemohli sledovat lidé z okolí.

ZÁKLADNÍ HYGIENA

FACEBOOK

INSTAGRAM

TIK TOK
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Váš příběh…
Když jsem v roce 2000 ukončil podnikání, modlil jsem se, abych věděl, co dál. Věřím, že to byl Bůh, kdo mi 

dal do srdce touhu jít pracovat do zdravotnictví. Brzy poté jsem nastoupil na interní oddělení jako řidič 

záchranné služby a sanitář - ošetřovatel. Moji nejbližší kolegové byli převážně mladí kluci. Jako věřící jsem 

s nimi mluvil o Bohu, a jak už to bývá, někteří mě vyslechli, někteří se mi smáli a někteří vůbec poslouchat 

nechtěli.

Většina našich pacientů byli starší lidé. Začal jsem tedy pracovat, pomáhat jim a projevovat lásku. Kdykoli 

se naskytla příležitost, mluvil jsem s nimi o Bohu a mnozí slyšeli, mnozí přijali Ježíše do svého srdce. Nadále 

jsem ale měl problémy v pracovním kolektivu, jelikož někteří kolegové se mnou kvůli mé víře, jiné národnosti 

a také odlišnému přístupu k práci a pacientům odmítali pracovat a často mi i otevřeně vyhrožovali. Bůh 

mě ale vždycky ochránil. Byl jsem z té situace smutný a hodně se modlil k Bohu, aby mi ukázal, jestli je 

tato práce opravdu jeho vůlí pro mě. Ve svém srdci jsem vnímal ujištění, že se situace obrátí a ti mladí mě 

začnou vyhledávat kvůli radě a pomoci. To se skutečně postupem času stalo. Tři mladé muže se mi dokonce 

podařilo přivést i do církve, a ačkoliv teď už s Bohem nechodí, věřím, že pravdu, kterou poznali, jen tak 

nezapomenou.

Asi měsíc po nástupu do nemocnice mi Bůh dal sen. Ocitl jsem se na rušné dálnici. Všude kolem byla tma, 

svítily jen reflektory aut, která kolem mě rychle projížděla kamsi z kopce dolů. Všiml jsem si, že úplně dole 

hořely plameny, ale nikdo z lidí v těch autech je neviděl. Začal jsem křičet. Rozběhl jsem se s rozpřaženýma 

rukama po dálnici a snažil se je v té šílené jízdě zadržet. Nikdo ale ani nezpomalil, většina aut na mě troubila. 

Nakonec jedno auto zastavilo. Cestující stáhli okénka a já viděl, že v něm sedí samí mladí lidé. Křičeli na mě, 

ať jdu pryč a nechám je jet. Cítil jsem velký smutek z toho, že mě nikdo neposlouchá.

Otočil jsem se a uviděl kopec, jehož vrchol byl zalitý sluncem. Na vrcholu toho kopce stály zaparkované 

dva velké autobusy. Vydal jsem se tedy do kopce, směrem k nim. Oba autobusy měly na oknech zatažené 

závěsy, takže nebylo vidět dovnitř. Když jsem se přiblížil k jednomu z těch autobusů, všiml si mě řidič  

a otevřel dveře. Nastoupil jsem tedy a zjistil, že autobus je plný starších lidí. Pamatuji si zřetelně, že všichni 

měli úplně bílé vlasy. Zeptal jsem se řidiče, proč tam tak stojí. Odpověděl, že se ztratili a neznají cestu. Já mu 

řekl, že já cestu znám. Všichni ti cestující se začali ohromně radovat. Řidič měl také velikou radost a vzbudil 

svého kolegu, který podřimoval na sedadle vedle něho. Poslal ho s tou zprávou vzbudit lidi i v druhém 

autobusu. Potom jsem kráčel po silnici ozářené slunečním svitem a oba autobusy jely za mnou. Tak začala 

moje práce v nemocnici. Bůh mi ukázal, jaké plány se mnou má. Pochopil jsem, že jsem na správném místě. 

Od té doby bylo spaseno mnoho vzácných duší.

Dva autobusy znamenaly dvě nemocnice. Pracoval jsem na zmíněném interním oddělení, z něhož se 

postupem času stala léčebna dlouhodobě nemocných (LDN). Když ji v roce 2006 kvůli rekonstrukci uzavřeli, 

všichni zaměstnanci dostali možnost nastoupit do jiné nemocnice. Zde už čtrnáct let pracuji jako sanitář na 

oddělení kardiologie a plním lidmi druhý autobus. Boží slovo říká, že si z tohoto světa na věčnost nemůžeme 

nic odnést, a je to pravda. Půjdou s námi jen duše, které získáme pro našeho Pána.

Rád bych se ještě podělil o jeden příběh z poslední doby. Těch příběhů je mnoho a mnoho a všechny jsou 

krásné, protože jsou o záchraně lidských duší. Začátkem roku na našem oddělení ležel jeden starší pán. 

Dali jsme se spolu do řeči a netrvalo dlouho, došlo i na téma Boha, víry a věčného života. Ten pán byl 

velmi vzdělaný a sečtělý, dříve působil jako vysokoškolský učitel. Naším rozhovorem byl ale velice zasažen. 

Povídal mi, že si celý život myslel, že jakmile člověk jednou zemře, dál už není nic. Teď ale zjistil, že život má 

pokračování, a dokonce v podobě nádherného života ve věčnosti s Bohem. Byl velice vděčný a modlili jsme 

se spolu modlitbu spasení. Dal jsem mu na sebe kontakt. Když se začala uvolňovat vládní opatření proti 

šíření covid-19, volal mi, aby se se mnou podělil o změnu, která v jeho životě nastala. Vyprávěl mi, že celé 

roky chodí ke stejnému kadeřníkovi. Ten, ač sám nevěřící, mu při každé jeho návštěvě nabídl ke čtení Bibli. 

On ale vždy jen mávl rukou, že na něco takového nemá čas. Při své poslední návštěvě čekal, kdy mu jeho 

kadeřník zase nabídne ke čtení Bibli, ale tentokrát se to nestalo. Začal tedy sám: „Pamatuješ, že kdykoli jsem 

u tebe byl, nabízel jsi mi ke čtení Bibli. Kde ji máš? Chci ji číst!” Kadeřník Bibli překvapeně přinesl a ptal se, 

co se to s ním stalo. On mu vyprávěl, že v nemocnici potkal jednoho člověka, který mu ukázal cestu pravdy 

a spasení, a on ji chce poznávat víc a víc. Kadeřník mu nakonec Bibli daroval.

Těším se do nebe, protože se tam se všemi těmi lidmi potkám. Uvidím ty spasené duše a společně budeme 

Bohu vděční, že mě mohl použít a oni mohli slyšet o Bohu, o jeho veliké lásce a o Ježíši a přijmout to 

nádherné spasení.

Marek, Praha
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Žalm 23
pro školáky a studenty

Modlete se 
s námi:

Můj žalm

Hospodin je můj pastýř  
i ve škole,  

nic mi neschází  
v ničem potřebném.
Na zelených loukách  
mi dává spočinout,
ke klidným vodám  

mě přivádí i ve škole.
Mou duši, mysl a paměť  

obnovuje i ve škole,
po stezkách spravedlnosti  
ve třídě i mezi spolužáky

vodí mě pro jméno své.
I kdybych měl jít údolím stínu smrti, 

beznaděje, strachu a trémy,  
ničeho zlého ve škole se nebojím,

neboť ty se mnou jsi stále.
Tvůj prut a tvá hůl mě konejší  

v každé situaci.
Před zraky protivníků,  
spolužáků i učitelů

stůl mi prostíráš. 
Hlavu mi olejem potíráš,  

můj kalich přetéká
a jsem povzbuzením  

i pro ostatní.
Dobro a láska mě budou provázet 

po všechny dny mého života  
během studia.
Zůstávat budu  

v domě Hospodinově
po dlouhý, věčný čas.

•  za vládu, prezidenta, premiéra, 
parlament a lidi,  
kteří se podílejí na řízení země;

•  za nadcházející volby do krajských 
zastupitelstev a senátu;

•  za proměnu lidských srdcí a spasení 
duší, milost k pokání pro tento národ;

•  za zvládnutí situace kolem vývoje 
pandemie covidu-19 a zmírnění 
dopadů přijatých opatření na život 
země, za vládní orgány, za děti  
po návratu do škol s novými 
hygienickými pravidly, za učitele,  
za lidi v karanténě, za ohleduplnost,  
za uzdravení nemocných;

•  za lidi dotčené různými katastrofami, 
těžkostmi a úzkostmi (požár  
v Bohumíně, nehody na železnici,  
ztráta zaměstnání, problémy  
v manželství, sebevraždy,  
dlouhodobé nemoci, vězení…);

•  díkůvzdání za svobodu, pokoj  
a možnosti šíření Božího slova,  
za církve, pastory a misionáře;

•  proti duchu čarodějnictví, okultismu  
a satanismu v Čechách.

Především prosím, aby se konaly 
prosby, modlitby, přímluvy  

a díkůvzdání za všechny lidi, za krále 
i za všechny vysoko postavené,  

abychom mohli vést klidný a pokojný 
život ve vší zbožnosti a počestnosti. 

1. Timoteovi 2:1-2
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