
Nejlepší

lékař

Kdo nás 

zachrání? 

Je koronavirus největším 
nebezpečím, které na 
nás útočí, nebo existuje 
vážnější problém?



Když všichni kolem nás hovoří o nebezpečí 
koronaviru, je přirozené, že máš strach. 
Všechno je stále těžší – nemůžeš jít ven, 

nebo se setkat s kamarády. 

Mnoho lidí má v takové situaci strach a napadnou 
je otázky, na které hledají odpovědi. Existuje Bůh? 
Přestal nás mít rád? Zlobí se na nás? 
Je to konec světa? 

Je správné pokládat si tyto 
otázky a hledat odpovědi. 
Najdeme je v Bibli. Potřebujeme 

vědět, co 
o tom říká 

Bůh. 
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Koronavirus nás odděluje od 
lidí, které máme rádi. Hřích je 
mnohem horší, protože nás 
navždy odděluje od Boha!

Když neposloucháš rodiče, 
někomu ubližuješ, lžeš, kradeš 

nebo dokonce jen přemýšlíš 
o něčem špatném, je to hřích. 

Narodili jsme se s hříchem, takže 
se nemůžeme radovat z blízkosti 

Boha. Bůh je totiž svatý – nic špatného 
nedělá, neříká, ani na nic špatného nemyslí. 

Ty a já jsme zhřešili. Bible říká: „Nikdo není 
spravedlivý.“ Hřích ti brání být Božím přítelem 
a jednou ti nedovolí být s Bohem v nebi. 

Hřích je horší problém než jakákoli nemoc.

V Bibli (Jan 3,16) je napsáno: „Neboť Bůh 
tak miloval svět…“ – všechny 
lidi na světě bez ohledu na to, 
jakým jazykem mluví, kde žijí 
nebo jakou mají barvu kůže. 
Bůh miluje každého z nás, 
protože nás stvořil.
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Lékaři se snaží vyrobit očkování a léky, které 
pomáhají v boji proti viru. Přáli bychom si, 
aby se jim to podařilo. 

Bůh už má lék na náš hřích. Je jediný a 100% 
účinný. Tím lékem je Ježíš Kristus.

Když žil Ježíš na Zemi, měl lidské tělo jako my, 
ale stále byl také Božím Synem. Na Zemi vyléčil 
mnoho nemocí, udělal spoustu dalších zázraků 
a také učil lidi o Bohu. Ale hlavním důvodem, proč 
ho Bůh poslal na Zem, bylo, aby na sebe vzal trest 
za náš hřích. Tím trestem byla smrt. Ježíš dovolil, 
aby ho přibili na kříž, kde krvácel a zemřel. Byl 
pohřben, ale třetí den vstal z mrtvých. Teď žije 
v nebi a připravuje místo pro ty, kteří v něho 
věří.

Existuje
řešení.
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Když se chceš bránit 
viru, který na tebe 
útočí, můžeš si mýt 

ruce mýdlem a vodou nebo 
použít desinfekci. 

Od hříchu tě může očistit jedině Ježíš. Můžeš 
s jistotou vědět, že to udělá, když věříš, že je 
jediným spasitelem (zachráncem) a důvěřuješ mu.

V Bibli je Boží slib (Skutky 16,31): 

„Věř v Pána Ježíše a budeš spasen.“

Věříš v Pána Ježíše? Pokud opravdu věříš, že vzal 
na sebe trest za tvé hříchy, požádej ho v modlitbě, 
aby ti je odpustil. Můžeš mu to říct hned teď třeba 
těmito slovy:
„Pane Ježíši, vím, že jsem zhřešil a je 
mi to líto. Věřím, že jsi za mě zemřel 
na kříži a vstal z mrtvých, abys mi 
mohl odpustit a očistit mě od hříchu. 
Prosím, abys to udělal a děkuji ti za 
to.“
Když věříš v Ježíše, můžeš vědět, že Bůh tě nikdy 
neopustí. Bude vždy s tebou a bude ti pomáhat 
(Židům 13,5–6). Může ti pomoci, abys byl silný 
a nebál se ničeho, co se kolem tebe děje.
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Lékaři dávají spoustu rad, aby 
lidé mohli zůstat zdraví. 

Bůh také dává rady ve svém 
slově, v Bibli. Je důležité, 
abys je znal a jednal podle 
nich. Čti pravidelně Bibli 
a dělej to, co je tam 
napsáno. 

Můžeš také mluvit s Bohem v modlitbě – 
kdykoli, kdekoli a o všem! Protože tě Bůh 
stvořil a miluje tě, slyší tvé modlitby a chce na ně 
odpovídat. Bůh ví, jak se cítíš, a říká:  „Neboj se.“ 
Pamatuj si, že je s tebou, i když ho nemůžeš vidět.

Znáš někoho, kdo se bojí? Možná bys mu mohl 
poslat tuto zprávu, abys mu také pomohl.

Více na www.sbohem.hledejanajdi.cz


