Modlitební téma: Oblast vzdělávání Prayer Theme: Education
“Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. Mé srdce ať se soustředí, abych tvé jméno ctil!” (Žalmy
86:11)
“Teach me your ways, O Lord, that I may live according to your truth! Grant me purity of heart, so that I may honor
you.” (Psalm 86:11 NLT)

Počet lidí, kteří dokončili vzdělání na
základní, střední nebo univerzitní úrovni, je
v České Republice v porovnání s
celosvětovým standardem velmi vysoký.
Gramotnost mezi Čechy je 99,8%. Veřejné
vzdělávání je zdarma, je povinné pro
všechny děti od věku 6 let. Děti mohou
navštěvovat buď státní nebo soukromé
školy a rodiče si mohou vybrat jakoukoli
školu ve svém okolí.

Plzeň je považována za centrum
vzdělávání. Krom základních a středních
škol je v Plzni Západočeská univerzita a
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Je
zde také konzervatoř a mnoho
specializovaných středních a vyšších
odborných škol.

Plzeň is considered a center of education in
Czech Republic. Besides their primary and
secondary schools, the city is the home to
the University of West Bohemia and the
Medical Faculty of the Charles University.
There is also a Conservatory and many
professional secondary schools and training
colleges.

The number of people completing
their education at elementary,
secondary and university levels is
very high in Czech Republic when
compared to world standards. The
literacy rate is 99.8% amongst
Czechs. Public education is free and
mandated for all children starting
at age 6. Children may attend
either public or private schools and
parents may choose any school
within their district.

Modlitby / Prayers


Nejmoudřejší Bože, v dávných dobách jsme měli možnost vidět, že sebemo-dernější vzdělání a tituly nás mohou zanechat mělké v
duši a s omezenou vizí, a vzdělání samo nemůže přinést uzdravení z našeho padlého stavu. Kéž obyvatelé Plzně porozumí, že
počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. (Žalmy 111:10, Přísloví 1:10) Most Wise God, I have seen throughout history that
advanced learning and degrees can still leave us with a shallow soul and a narrowness of vision and education cannot bring
restoration from our fallen condition. May the people of Plzeň come to understand that the fear of God is the beginning of
wisdom. (Psalm 111:10, Proverbs 1:10)



Ó Bože, zdroji vší moudrosti, děkuji, že zaslibuješ, že postrádáme-li kdo moudrost, pokud o ni žádáme ve víře, pak ji obdržíme.
Modlíme se za studenty z Plzně a všechny lidi, aby nebyli oklamáni moudrostí tohoto světa, ale aby čerpali z Tebe, zdroje veškeré
pravdy. (Přísloví 13:20) O God, my Fountain of Wisdom, thank You promising if any man lacks wisdom, if we ask in faith, we will
receive. I pray that the students in Plzeň and all of the people not be fooled by the wisdom of this world, but be drawn to You, the
source of all truth. (Proverbs 13:20)



Pane Ježíši, náš Mistře, nejlepší učiteli, co kdy žil, přinášíme Ti studenty z Plzně. Ať je Duch svatý k tobě přitahuje. Chraň je od
všeho zlého a od nemorálních učitelů a přátel, kteří by na ně měli špatný vliv. Lord Jesus, my Rabbi, greatest teacher that ever
lived, I lift up the students in Plzeň to You. May your Holy Spirit be upon them drawing them to You. Protect them from the evil
one and from immoral teachers and friends who would be a poor influence.



Strážce našich duší, ochraňuj plzeňské studenty před nebezpečním, které vytváří moderní technologie. Ochraň je před možným
nebezpečím internetových chatů a sociálních sítí. Připomeň jim, že i ve virtuálním světě je potřeba opatrnosti. Ať tato technologie
není využívána k tomu, že by zaváděla do pokušení. Ochraňuj je před škodlivými účinky pornografie. V tom všem obrovském
množství informací, které jsou na internet, jim pomoz rozeznat pravdu od fikce a propagandy Ochraňuj studenty od toho, že by
byli natolik zaujati technologiemi, že by ztráceli osobní vztahy s rodinou a přáteli. (1 Petr 2:25, Matouš 6:13, Žalmy 43:3, Koloským
1:13) Guardian of our souls, protect the students of Plzeň from the changing risks which new technology has created. Keep them
safe from the potential dangers of internet chat rooms and social networking websites. Remind them that even in the virtual
world there is a need for caution. May this technology not be used to lead them into temptation. Rescue them from the damages
of pornography. Help them discern truth from fiction and propaganda in the wealth of information available through the Internet.
Prevent students from being so involved in technology that they lack a healthy engagement in face-to-face relationships with
family and friends. (1 Peter 2:25, Matthew 6:13, Psalm 43:3, Colossians 1:13)



Moudrosti Boží, zanechal jsi nám varování, že přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou
učitele, kteří by vyhověli jejich přání, odvrátí sluch od pravdy a při-kloní se k bájím. Stavím se do mezery za plzeňské studenty a
modlím se, aby školy učily jen to, co je pravdivé, sptravedlivé a dobré. Kéž jsou ve školách křesťanští učitelé, svým studentům
nepomohou jen získat akademické znalosti, ale budou je též seznamovat s Tvojí pravou moudrostí. (2 Timoteovi 4:3-5) Wisdom of
God, You left us a warning that the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own
desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their
ears away from the truth and turn aside to myths. I stand in the gap for the students in Plzeň and pray that the schools teach only
what is true, just and good. Please put Christian teachers in the schools who will not only help their students gain academic
knowledge, but introduce their students to Your true wisdom. (2 Timothy 4:3-5)



Ježíši, Ty jsi cesta, pravda a život, když mladí lidé hledají odpovědi, přiveď je k sobě. Odveď je od přitažlivosti kultů, od okrajových
náboženských skupin, od New Age spirituality a od Islámu (J 14:6). Modlíme se za to, aby povstali Kristovi následovníci, kteří
budou vnímaví vůči potřebám mladých lidí, budou se jim věnovat a pečovat o jejich srdce. Přiveď mladým lidem do cesty vůdce,
kteří pro ně budou vzporem v morálce, ve zbožném životě, kteří s nimi budou ochotni řešit to, co je trápí a ukáží jim Krista jako
řešení těchto jejich trápení. Zmocni přicházející generaci Plzeňanů, aby se (2 Tesalonickým 1:11) Jesus, You who are The Way, The
Truth and The Life, draw the young people to You in their search for answers. Draw them away from attraction to cults, marginal
religious groups, New Age spirituality and Islam. (John 14:6) I pray that you raise up Christ-followers who are sensitive to the
needs of the young people and are committed to serving them and shepherding their hearts. Bring into the youth’s lives leaders
who can be a model of moral, Godly living willing to discuss issues relevant to the youth and to present Christ as the solution to
those issues. Empower the coming generation of people in Plzeň to fulfill Your promises throughout the earth. (2 Thessalonians
1:11)

