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CO SE DEJE S TIMTO SVETEM?



Milý příteli!

Ptáš se někdy, jaký smysl má vlastně žívot? Proč
ses narodil? Jak najít štěstí? Jestliže ano, těchto
šest lekcí našeho korenspondenčního kursu ti
může velmi pomoci.
Kurs má následující části:

Co se děje s tímto světem?
Jaká je pravda o Bohu?
K čemu je žívot?
Jak můžeš naplnit svou nejdůležitější potřebu?
Co se stane po smrti?
Jaká je pravá církev?

Ačkoli je první lekce koncipována jako samo-
statné téma, slouží zároveň jako úvod k dalším
lekcím. Ty potom odpovídají na důležité otázky,
které si klade každý člověk.
Až budeš s tímto kursem hotov, napiš své jméno
a adresu a potom nám zašli tuto brožuru zpět na
adresu, která je uvedena vzadu.
Tvé odpovědi vyhodnotíme a pošleme ti je zpět.
Pokud dokončíš všech šest lekcí, vystavíme Ti vy-
svědčení.
Jistě si umíš představit, že najít správné od-
povědi na důležité životní otázky si od tebe
vyžádá určité úsilí. Ale uvidíš, že naše lekce jsou
snadno srozumitelné a zajímavé.
Těšíme se na tvé dopisy. Rádi odpovíme na
jakékoliv otázky, které tě při studiu kursu napad-
nou. Těšíme se, že nám napíšeš!

Vítáme tě do rodiny MEZINÁRODNÍHO KORE-
SPONDENČNÍHO INSTITUTU!

Ředitel

© 1969, 1976, 1984, 1988, 1989, 1992
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE
IRVING, TEXAS
USA
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ČÁST 1

Jak můžeš poznat pravdu?

Věda, historie a pozorováni

Mnoho úžasných věcí o světě a lidech na něm ži-
jících se můžeš dozvědět z vědy, historie a na zá-
kladě vlastního pozorování. Ale i tak ti mnohé velké
otázky života zůstanou nezodpovězeny. Tyto disci-
plíny a metody nám neříkají nic o tom, jak zde
začal Život, co je jeho smyslem, ani co se zde bude
dít dál.

Bible

Pouze ten, kdo stvořil svět, ti může dát odpověď,
jak a proč to učinil. Pravdu o těchto věcech nám
říká ve své knize, Bibli. Je to kniha, která nás učí,
jak máme na tomto světě žít.
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o kursu - Velké otázky života

Naše lekce jsou založeny na Bibli. Citují jenom
některé z mnoha veršů, které odpovídají na tvé
otázky. Před každým citátem je odkaz uvádějící
jméno knihy, kapitolu a verš, kde jsou daná slova
napsána. (Pokud není uvedeno jinak, jsou citáty
vzaty z českého Ekumenického překladu z roku
1985).

ČÁST 2

Jak vznikl tento svět?

Stalo se to náhodou?

Už sis někdy položil otázku, odkud se vzal tento
svět? Prostě náhodou? Nebo jej připravila nějaká
velmi Inteligentní mysl a obrovskou mocí jej
stvořila?
Díváš-Ii se na kolo, automobil nebo letadlo, je ti
jasné, že nemohly vzniknout jen tak náhodou.
Někdo je musel vymyslet a vyrobit tak, aby fungo-
valy v souladu s jeho plánem.

Svět byl stvořen podle plánu

Svět a vše, co je na něm, se řídí podle určitých 51a-
ných vzorů, kterým říkáme přírodní zákony. Cím
více se věda dozvídá o těchto zákonitostech, tím
jistěji víme, že každý detail vesmíru NĚKDO naplá-
noval, realizoval jej a udržuje v činnosti v souladu
se svým plánem. Tento NEKDO je Bůh, všemocný
a vševědoucí Stvořitel. On je Pánem a vládcem
vesmíru.

Nauč se zpamětí:
Genesis 1,1 Na po-
čátku Bůh stvořil nebe-
sa a zemi.
Jan 1,3 všecnno po-
vstalo skrze něj (Petrů).
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Bůh stvořil dokonalý svět

Bůh stvořil Slunce, Měsíc, hvězdy a Zemi. Dal jim
oběžné dráhy, na kterých se nemohou srazit. Určil
přesnou vzdálenost Země od Slunce - ne příliš
krátkou, aby na zemi vše neshořelo; ani příliš vel-
kou, abychom nezmrzli. Oceán a pevnina byly
v dokonalých proporcích a atmosféra měla ideální
složení. Potom Bůh stvořil živočichy. Nakonec
stvořil člověka, a postavil ho do tohoto překrás-
ného, nádherného světa.

Nauč se zpaměti:
Genesis 1,31 Bůh viděl, že všechno, co učinil,
je velmi dobré.

Proč stvořil Bůh svět

Bůh stvořil svět ke svému potěšení. Stvořil lidskou
rodinu, aby byli jeho dětmi, které by miloval a rado-
val se z nich. Zemi učinil, aby byla jejich domovem.
Bůh se těší z nádhery a řádu svého vesmíru, ale
mnohem víc se raduje z toho, že miluje své děti.
Zjevení 4,11 Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout
slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou
vůlí všechno povstalo a jest.
Žalm 149,4 Hospodin má ve svém lidu zalíbení.
Bůh chtěl, aby jeho děti byly podobné jemu
a sdílely s ním jeho dílo. Proto dal Adamovi a Evě
(prvnímu muži a ženě) po mnoha stránkách stejnou
přirozenost, jako má sám. Chtěl je učit. S jeho po-
moeí měli lidé vládnout nad zemí.
Genesis 1,26 Řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl
naším obrazem ... ať panují ... nad celou zemi."
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ÚKOL PRO TEBE
Doplň odpovědi!

- Která kniha mluví o tom, jak a proč byl svět

stvořen? .

- Kdo dal principy, jimiž se řídí život a které nazý-

váme přírodními zákony? .

- Pro čí radost byl svět stvořen? ..

- Byl svět dobrý, nebo špatný? ..

- Jak se jmenoval první muž a žena? ..

a - Bůh chtěl, aby se lidská rodina

radovala z jeho lásky a byla jako jeho

- S pomocí měli lidé panovat nad

celou ..

ČÁST3

Co se stalo s naším světem?

Stalo se něco zlého

Podívej se pozorně okolo sebe a uvidíš samé
trápení, strádání, hádky, násilí, války, hlad a smrt.
Svět už není dokonalý. Co se stalo špatného?
Tento púvodně dokonalý svět zkazil Boží nepřítel
a člověk sám.

Boží odpůrce

Búh má mocného nepřítele, který se Jmenuje Satan
nebo ďábel. Satan je proti všemu, co dělá Bůh. Búh
je dobrý: Satan bojuje proti dobru zlem. Bůh nám
chce pomáhat: Satan nás chce zničit Búh se raduje
z lidské lásky a společenství; Satan se nás snaží od
Boha oddělit. Snaží se nás přinutit k tomu, abychom
místo Boha následovali jeho.
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Lidský hřích

Satan říkal Adamovi a Evě o Bohu lži. Přemluvil je
k hříchu, tj. aby neposlechli Boha. Bůh Adama va-
roval, že hřích mu přinese smrt, protože hřích od-
děluje člověka od Boha. Zivot pochází z Boha,
a proto oddělení od Boha končí smrtí. Adam a Eva,
místo aby uvěřili Bohu, uvěřili Satanu. Porušili Boží
zákony a vydali se vlastní cestou, která měla tra-
gické následky pro celý svět.

Následky hříchu

Hřích přinesl na svět nemoc a smrt.
Římanům 5,12 Skrze jednoho člověka totiž ve~el
do světa hfích, a skrze hfích smrt; a tak smrt za-
sáhla všecbny, protože všictinl zhte~iIi.
Hřích rozbil vztah mezi Bohem a člověkem. Dokud
je člověk ve vzpouře, neposlušnosti a v hříchu, ne-
může mít s Bohem obecenství. Místo toho, aby byl
Božím dítětem, je služebníkem hříchu.

Římanům 6,16 Vite pie-
ce, když se někomu zava-
zujete k poslu~né službě,
že se stáváte služebníky
toho, koho posloucháte -
buď otročíte hťlcnu, a to
vede k smrti, nebo poslou-
cháte Boha, a to vede
k spravedlnosti.
Tím, že jsme se rozhodli
neposlouchat Boha, při-
pojujeme se k Satanově
vzpouře a přijímáme jeho
vládu. Země se stala bi-
tevn ím polem mezi Bo-
hem a Satanem. Musíš se
rozhodnout, na které stra-
ně budeš stát.

Vyber si-
Boží, nebo Satanovu
cestu

Jozue 24,15 Vyvolte si
dnes, komu cheete slou-
žit.. Já a můj dům bude-
me sloužit Hospodinu.
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BŮH NÁM NABízí:
V pří

dokonalé stvoření,
hojnost, harmonie,

krása, řád.

Pro na

život a zdraví,
neporušené žádosti.

Pro naši mysl,
neporušená láska,

dobré myšlenky,
svobodná volba,

obecenství s Bohem,
poslušnost, štěstí,

užitečnost,
spravedlnost, důvěra,

pokoj, pokora,
spolehnutí se na

Boha, víra, radost, cíl,
moudrost, pravda,

činorodost.

SATAN NÁM NABizí:

rodě
zkáza celé přírody,
nepořádek, chaos,
ohyzdnost, chudoba,
hlad, pohromy.

še těla
nemoci a smrt, neřesti,
chtíče, nenasytnost.

city a jednání
zotročenost hříchem,
oddělení od Boha,
vzpurnost, sobectví,
bezcílnost, zlé
myšlenky, zkáza,
nevěra, podezíravost,
nespravedlnost, boje,
zločiny, války,
nenávist, zloba,
smutek, pýcha,
bloudění, strach,
pošetilost.

Všechny věci, které si přeješ, označ x, a které
odmítás označ O. Potom si spočítej na čí
straně bys byl raději, na Boží nebo na Sata-
nově?

ČÁST4

Je pro svět nějaká nadějě?

Bůh o svět stále pečuje

Bůh nás stále miluje, i přes náš hřích. Udělal nám
cestu aby nás zachránil od hříchu, Satana a věčné
smrti. Bůh stále vládne nad vesmírem a přivede
naši zem zpět k poslušnosti.

8



Boží Syn vzal na sebe náš trest

Každý člověk na zemi zhřešil a zaslouží si smrt.
Nemůžeme se zachránit sami. Ale Bůh nás tak mi-
loval, že poslal svého vlastního syna, Pána Ježíše
Krista, aby vzal na sebe náš trest.

Téměř před 2 ()()() lety přišel Ježíš na naši zemi
a narodil se v Palestině nadpřirozeným způsobem
z panny. Učil lidi pravdě o Bohu a jeho lásce. Po
celý svůj život neudělal nic špatného, a přesto
zemřel jako zločinec - přibili ho na kříž. Zemřel na
našem místě, za náš hřích.

Bůh ukázal světu, že Ježíš je jeho syn tím, že ho
po třech dnech vzkřísil k životu. O čtyřicet dní poz-
ději se Ježíš vrátil v těle do nebe.

Ježíšovi přátelé, kteří ho po jeho vzkříšení viděli
a dívali se na něj, když stoupal vzhůru do nebe,
nám o tom podali svědectví v evangeliích.

Přijmeme-Ii Ježíše, stáváme se Božími dětmi

Protože Ježíš vzal na sebe náš trest, ten, kdo ho
přijme jako svého Spasitele, je osvobozen z moci
Satana. Jestliže se odvrátíme od svých hříchů, Bůh
nás přijme jako své děti. Bůh nás vybízí, abychom
uvěřili v jeho Syna a byli spaseni od hříchu, ale
nikdy nás k tomu nebude nutit.

Římanům 5,17 Jestliže
proviněním Adamovým
smrt se zmocnila vlády
skrze jednoho člověka,
tím spíše ti, kteří přijí-
mají hojnost milosti a da-
rované spravedlnosti, bu-
dou vládnout v životě
věčném skrze jednoho
jediného, Ježíše Krista.

~:~~:;W:·~,
-Xtw\~'::... - .

'.', '\ '~. ~. ~
.: ., ,'~, ,', -,'.
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Nauč se zpaměti
Jan 3,16 Neboť BDh
tak miloval svét, te dal
svého jediného Syna,
aby tádnÝ, kdo v ného
véřf, nezahynul, ale mél
živo: véčný.

AímanlJm 6,23 Mzdou
hřfchu je smrt, ale da-
rem Boti milosti je život
véčný v Kristu Jeti~,
nešem Pénu.

II
Mltžeš žít v dokonalém světě

Jednoho dne se Ježíš vrátí, aby svět osvobodil od
hříchu a učinil ho opět dokonalým. Jestliže ho nyní
přijmeš jako svého Spasitele, budeš s ním žít v do-
konalém štěstí. I svět okolo tebe bude lepší, když
přijmeš Ježíše, protože se staneš lepším člově-
kem. Už dnes se můžeš radovat z požehnání, která
patří Božím dětem!

Doplň své jméno

- Neboť Bůh tak miloval , že dal svého

jediného Syna, aby který v něho věří,

nezahynul, ale měl život věčný.

- Jestliže chceš přijmout Ježíše jako svého Spa-
sitele nyní, modli se tuto modlitbu.

MODLITBA

Děkuji ti Bože, že mě miluješ, a že jsi poslal
svého syna, aby zemřel za mé hríchy.
Přijímám ho za svého Spasitele. Celý zbytek
sveho života chci stát na tvé straně, a ne na
straně Satana. Prosím tě, učiň ze mne ta-
kového člověka, jakého ty chceš.
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Blahopfejeme ti k ukončení první lekce
našeho kursu. Nyní zkontroluj, zda jsi vykonal
všechny "Ukoly pro tebe" v této lekci. Potom
pokračuj ve studiu lekce další.

Bůh tí bohatě žehnej!

,---- /





VEL
OTÁZKY
ŽIVOTA



Milý příteli!
Uspěl jsi výborně! Poté, co dokončíš šestou lekci to-
hoto horespondenčniho kursu, ti oystauime vysvěd-
čení. To bude odměnou za tvé hledání pravdy a za
rozhodnuti studovat tento kurs až do konce.

Avšak mnohem důlezitéjši než oysuědčeni je pocit
naplněni, který budeš po ukončeni všech lekci
mit. Jak sám vrš, snad nejvíc tě v životě uspoko-
juje, když dosáhneš dle, který sis předsevzal.

Ať ti Bůh žehná!

Ředitel

© 1969, 1976, 1984, 1988, 1989, 1992
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE
IRVING, TEXAS
USA
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ČÁST 1

Proč bys měl znát pravdu o Bohu?

Potřebuješ znát pravdu o Bohu:

Kvůli tomu, kým Bůh je

Bůh je Stvořitelem, Vládcem a Soudcem vesmíru.
Jako Stvořiteli mu patří vše, co učinil. Jako Vládce
vydal pro všechno stvoření i svět určité zákony,
které jsou dobré. Jako Soudce odmění, nebo po-
trestá každého podle jeho poslušnosti nebo ne-
poslušnosti. Protože Bůh je tvým Stvořitelem, Vlád-
cem a Soudcem, potřebuješ o něm znát pravdu
a potřebuješ vědět, co od tebe očekává. Bůh je
také milující Otec; nabízí ti opravdovou radost.
Potřebuješ ho poznat, aby ses mohl z jeho lásky
a požehnání radovat.
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Protože je to pro tebe otázka života, nebo smrti

Bůh je Dárce života. Nabízí ti lepsi a pmejsí téď
a nikdy nekončící dokonalý život po smrti.

Nauč se zpaměti
Jan 17,3 A život věčný
je v tom, když poznají
tebe, jediného pravého
Boha, a toho, kterého
jsi poslal, Ježíše Krista.

Protože chceš-Ii se Bohu líbit, musíš ho poznat

Boží děti milují Boha a chtějí se mu líbit. Jestližes
pl:ijal Ježíše jako svého Spasitele, jsi nyní Božím
ditétern. Budeš se snažit poznávat svého nebeského
Otce stále víc a hledat, co se líbí jemu, aby ses mu
mohl líbit vším, co děláš. Toto je jediná cesta k oprav-
dové životní spokojenosti, protožes byl stvořen k to-
mu, abys dělal to, co se líbí Bohu.

ÚkOL PRO TEBE
Doplň odpovědi

- Je to velmi důležité, abych znal pravdu a Bohu:

- kvůli tomu, Bůh je.

- protože je to pro mě otázka , nebo

- protože mám-Ii se Bohu , musím ho

................ Jan 17,3 A je v tom,

když poznají tebe, , a toho,

kterého jsi poslal, .
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ČÁST 2

Jak můžeš poznat pravdu o Bohu?

Pozorováním jeho díla

o člověku se dozvíš více tím, že ho budeš pozoro-
vat při jeho práci. Podíváš-li se na svět, který Bůh
stvořil, zjistíš, že BCJhje velmi moudrý a mocný.

Římanům 1,20 Jeho věč-
nou moe a božství, které
jsou neviditelné, lze totiž
od stvofeni světa vidět,
když lidé pfemýš/ejí o je-
ho díle, takte nemají vý-
mluvu.

Od jiných

Pravdu o někom můžeš zjistit od těch, kteří ho znají
osobně. V Bibli čteme napínavé příběhy lidí, kteří
Boha znali osobně. Mluvil s nimi, řešil jejich problémy
a naplňoval jejich potřeby. Uzdravoval jejich tělo
a dával jim sílu a radost. Bůh se nezměnil. I dnes na
každém kontinentu najdeš tisíce lidí, kteří znají
a milují Boha. Mohou říci, jak je úžasný.

1. Janův 1,3 Co jsme vi-
děli a slyšeli, zvěstujeme
i vám, abyste se spolu
s námi podíleli na spole-
čentvi, které máme s Ot-
cem a s jeho synem Ježí-
šem Kristem.

Na základě toho, co říká

Člověka můžeš poznat také, když čteš co napsal,
nebo když posloucháš, co říká. Bůh s tebou mluví
v Bibli. V ní ti odkrývá svůj charakter, své plány,
své city a svou lásku k tobě.
Jan 5,39 Zkoumáte písma ... a Písma svědčí c mně.
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Z vlastní zkušenosti

Dobře poznáš člověka tím, že s ním žiješ, hovoříš
a spolupracuješ. Takto Bůh chtěl, abychom ho po-
znali, a proto poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby
žil mezi lidmi. Ježíš je právě takový jako jeho Otec,
a tak v něm můžeš vidět Boží přirozenost. Boha
můžeš poznat prostřednictvím Ježíše.

Židům 1,1-3 Mnohokrát a mnohými způsoby mlu-
víval Bůh k otcům ústy proroků, v tomto posledn ím
čase k nám promluvil ve svém Synu ... On odlesk
Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko
svým mocným slovem.

Když přijímáš Ježíše Krista jako svého Spasitele,
on ti zjeví Boha. - Když s ním rozmlouváš na mod-
litbách a čteš jeho Slovo, budeš prožívat jeho
přítomnost a začneš ho poznávat způsobem, o ja-
kém se ti ani nesnilo!

Jan 14,21-23 A toho, kdo
mě miluje, bude mi/ovat
můj Otec, i já ho budu mi-
lovat a dám se mu po-
znat... Kdo mě miluje, bu-
de zachovávat mé slovo...
[Otec a já] přijdeme k ně-
mu a učiníme si u něho pfí-
bytek.

ÚKOL PRO TEBE

Dole uvádime pět dobrých způsobů, jak poznávat
Boha, a jeden způsob, který ti ho poznat nepomůže
(škrtn i jej)

- pozorováním jeho díla v přírodě.
- tím, že budeš poslouchat, co říkají o Bohu lidé,

kteří ho znají.
- četbou jeho knihy, Bible.
- tím, že budeš poslouchat, co říkají o Bohu lidé,

kteří ho neznají.
- prostřednictvím jeho Syna Ježíše Krista.
- tím, že budeš mluvit s Bohem sám, na modlitbě.
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ČÁST3

Jaký je BOh?

qlJh ie nekonečný věčný Duch

Bůh není omezen časem, prostorem a přírodními
zákony, tak jako my. Vždy byl, je a vždy bude. Bůh
je všudypřítomný. Ví o všem, a může učinit cokoliv.

Bůh je trojjediny

Někteří lidé si myslí, že Bůh je neosobní síla, která
řídí vesmír, nebo nějaká moc působící dobro. My
však víme, že Bůh je osoba, protože myslí, cítí
ajedná
Bible učí, že Bůh jsou tři osoby v jedné, trojjediný
Bůh. Otec, Syn a Duch svatý jsou stejné svou
přirozeností, mocí a záměrem. Spolupracují v do-
konalé harmonii jako jedna osoba - jeden Bůh.
Matouš 28,19 ...křtěte je ve jménu Otce, Syna
iDucha svatého.

Bůh je láska

Bůh je láska - láska je jeho přirozeností. MilujEl
každého. Miluje tebe a chce ti dát to nejlepší pro
tvůj život. Chce, abys s ním pak žil v jeho nádher-
ném domově v nebi.

Jan 4,8 Kdo nemiluje, ne-
poznel Boha, protože Bůh
je láska.

Bůh je dokonalý

Bůh je absolutně dobrý, čistý, pravdivý, vše, co
činí, je správné. Je štědrý a laskavý.
Matouš 5,48 ... je dokonalý váš nebeský Otec.

Bůh je spravedlivý

Bůh stanovil ku prospěchuvšech lidí určitá pravidla.
Je spravedlivým soudcem. To znamená, že vždy
dělá, co je pravé. Odměňuje ty, kdo jeho pravidla
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respektují a trestá ty, kteří je porušují. Chce nás
zachránit z hříchu, nebudeme-Ii ho však poslou-
chat, obdržíme pouze trest, který si zasloužíme.
Kazate/12,14 Veškeré dflo Bah postaví před soud,
i vše, co je utajeno, at dobré či zlé.
t, Mojžíšova 18,25 což Soudce vší země nejedná
podle práva?

Bůh zná vše

Bůh zná minulost, přítomnost i budoucnost. Vidí,
slyší a rozumí všemu, co se děje. Zná tvoje
myšlenky i tvoje pohnutky. Bůh ví, co je pro tebe
nejlepší a chce ti pomoci rozhodovat se správně.

t, Mojžíšova 16,13 I na-
zvala Hagar Hospodina,
který k ní promluvil, "Bůt:
vševidoucf".
1. Janův 3,20 Bůt: ... zná
všecko.

Bůh může učinit cokoliv

Stvořitel stanovil pro svůj svět určitá pravidla, která
nazýváme přírodními zákony. Těmito zákony se
vše na světě řídí. Bůh je nad těmito přírodními zá-
kony a není jimi spoután. Bůh činí nadpřirozené
věci, kterým říkáme zázraky, tj. věci, které nejsou
v moci člověka ani přírody.
Ježíš učinil mnoho zázraků, když byl na této
zemi. Uzdravoval nemocné, křísil mrtvé a pro-
měňoval lidské životy. On je stále velkým lékařem
a rád uzdravuje naše tělo i duši.

Matouš 19,26 ...u Boha
je možné všecko.
2. Mojžíšova 15,26 Ne-
bot já jsem Hospodin, já
tě uzdravuji.
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ÚKOL PRO TEBE

Jedna z následujících vět není pravdivá, škrtni ji!

- Bůh tě miluje a chce ti pomáhat.
- Bůh je spravedlivý soudce, který trestá hřích.
- Bůh je neosobní moe.
- Bůh vidí a zná všecko.
- UVAŽUJ: Je ti to příjemné, když víš, že tě Bůh

vidí? Proč?

ČÁST4

Jak chce být SOh uctíván?

Tím, že Boha uctíváme, mu ukazujeme, že ho milu-
jeme, ctíme a respektujeme. Děkujeme mu, za to
co učinil a rozmlouváme s ním. Uvidíš, že v růz-
ných církvích uctívají lidé Boha různým způsobem.
Jak si přeje, abys ho uctíval ty? Co se mu líbí?

Bud čestný a upřimný

Říkej jen to, co si skutečně myslíš. Musíš věřit
v Boha a chtít ho poslouchat.
Jan 4,24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak
činit v Duchu a v pravdě.
tidům 11,6 Bez víry však není možné zalíbit SE~
Bohu. Kdo k němu přistupuje, musi věřit, že Bůh
jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Uctívej jediného Boha

Tvůj stvořitel je jediný pravý Bůh. Nechce, aby ses
modlil k žádným jiným bohům, lidem, duchům,
představám nebo věcem.
2. Mojžíšova 20,3 Nebudeš mít jiného boha mimo
mne.
Skutky 14,15; 17,29 Zvěstujeme vám, abyste se
od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu ...
nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá
něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo
z kamene lidskou zručností a důmyslem.
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Děkuj Bohu
za jeho požehnání

V písni a modlitbě ba i v ti-
chu 'vlastního srdce děkuj
Bohu za jeho lásku, do-
brotu a za všechna jeho
požehnáni, která ti dal.
talm 81,2 Plesejte Bohu,
na~í síle.
ialm 150,6 všecbno, co
má dech, at chválí Hos-
podina! Haleluja.

Uctívej Boha v pokoře,
ale s vírou

Uznej, že nejsi dostatečně
dobrý, aby ses mohl p0-
stavit před svatým Bohem.
Protože jsi ale přijal Je-
žíše, Bůh ti odpustil a přijal
tě za svoje dítě. Mluv
s ním jako se svým Otcem
o všem, co máš na srdci.

~

.
" (

\, ,

.' /

ÚKOL PRO TEBE

- UVAŽUJ: Uctívám Boha čtyřmi způsoby popsa-
nými v této lekci? Chci ho tak uctívat?

- Modli se ted' svými vlastními slovy a popros
Boha, aby se ti dal poznat. Uctívej ho.
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Blahopřejeme ti k ukončení druhé tekce. Nyní
zkontroluj, zda jsi vykonal všechny "Ukoly pro
tebe" v této lekci. Potom pokračuj ve studiu
další lekce.

Bůh ti bohatě tehnej!





CO JE TO VLASTNĚ ŽiVOT?



Milý příteli!
Až ukončíš tuto lekci, budeš v polovině našeho
kursu nazuaného "Velké otázky života". Po této
lekci ti zbývají už jen tři lekce a dokončíš celý .
kurs!

o otázkách, jimiž se zabývá tento kurs, diskutují
znovu a znovu lidé na celém světě. Naším cílem je
seznámit tě s odpověďmi, které dává na tyto velké
otázky života Bible. Když si osvojíš biblické od-
povědi, budeš moci kvalifikovaněji zasáhnout do
diskusí, které lidé a těchto otázkách vedou.

Bezpochyby máš přátele, se kterými bys rád toto
studium sdílel. Můžeš to udělat tak, že napíšeš
jejich jméno a adresu na vnitřní stranu zadní
obálky naší brožury. Pošleme jim tuto brožuru
a jestliže si budou přát, mohou rovněž absolvovat
tento kurs.

Jakmile tví přátelé začnou naše lekce studovat,
můžeš s nimi diskutovat a všem, co již znáš. Tak
jim můžeš pomoci najít odpověď na jejich otázky
a životě a Bohu.

Ať tě Duch svatý při tvém studiu vede!

Ředitel

© 1969,1976,1984,1988,1989,1992
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE
IRVING, TEXAS
USA
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ČÁST1

Proč ses narodil?

Potřebuješ to vědět

Co by sis myslel o člo-
věku, který se snaží
použít slaměného klo-
bouku jako hrnce na
vaření nebo skleněné
láhve místo kladiva? Co
by sis myslelo člověku,
který promarní celý svůj
život, aniž by našel jeho
smysl?
Dokud nevyužijeme svůj
život k tomu, k čemu byl
stvořen, jsme jako ten
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klobouk na ohni nebo láhev užívaná jako kladivo.
Zničíme sami sebe, aniž bychom došli plného uspo-
kojení.
Bůh má plán pro tvůj život. Tvůj život má smysl. Má
pro tebe práci zde na zemi a připravil ti nádherný
domov v nebi. Narodil ses, abys žil podle Božího
plánu.

Narodíl ses, abys byl Božím dítětem

Dozvěděl ses, že tě Bůh stvořil, aby se z tebe rado-
val, abys byl Božím dítětem, těšil se z jeho lásky
a miloval zase jeho. Ať děláš cokoliv, ale nemáš
tento vztah s Bohem, minul jsi cíl svého života.
Žalm 16,11 Stezku živote mi dává~ poznat; vrcho-
lem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je nesko-
nalé blaho.

Narodil ses, abys rostl do Boží podoby

Život zde na zemi je pro tebe, Boží dítě, školou,
která tě má připravit pro věčnost. Zkušenosti, které
zde získáš, jsou lekcemi, jež tě připraví pro tvůj
úkol v Božím království. Problémy a věci, které tě
trápí nyní, tě mají naučit trpělivosti, víře a po-
slušnosti. Mají ti pomoci vyzrát duchovně, aby ses
více podobal nebeskému Otci. Dovol Bohu, aby
z tebe učinil spolehlivého člověka, aby tě mohl
použít nyní i v budoucím světě.

2. Timoteovi 2,12 Jestli-
že s ním vytrvéme, bude-
me s ním i vládnout.

Narodil ses pro spolupráci s Bohem

Ať ses narodil kdykoli, ať žiješ kdekoli a jsi kýmkoli,
můžeš být pro svoji rodinu, své okolí, zemi a pro celý
svět požehnáním. Bůh chce, abys byl jeho partnerem
a spolupracoval s ním. Pomůže ti vést jiné k Ježíši
Kristu a k lepšímu životu v něm.

Efezským 2,10 Jsme
plece jeho dflo, v Kristu
Ježlš! stvoleni k tomu,
abychom konali dobré
skutky, které nám Bůt:
plipravil.
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UKOL PRO TEBE

- Bůh mi dal život, takže: mohu být jeho ,
růst do jeho a s ním
jako jeho partner.

- Zeptej se sám sebe: Líbí se skutečně můj život
Bohu?

Přijímám utrpení jako příležitost k rozvoji svého
charakteru a trpělivosti? Snažím se opravdu pomá-
hat ostatním? Ziji tak, jako by vše smrtí končilo,
nebo beru svůj život jako přípravu pro věčnost?
Raduji se ze společenství s Bohem?
Dělám, k čemu jsem byl stvořen, nebo používám
slaměný klobouk místo hrnce?

ČÁST2

V čem jsi podoben Bohu?

Bůh ti dal ducha stvořeného ke svému obrazu

Bůh učinil Adamovo tělo z prachu země a dal mu
tím stejnou přirozenost, jakou mají ostatní
pozemští tvorové. Tuto pozemskou přirozenost jsi
zdědil. Vnitřní život, ducha, Bůh Adamovi vdechl.
Adamův duch byl podoben Bohu. I tvůj duch je
v mnoha směrech podoben Bohu.

Nauč se zpaměti
1. Mojžíšova 1,26;2,7
I řekl Bůh: Učiňme
člověka, aby byl naším
obrazem podle naší po-
doby. I vytvořil Hos-
podin Bůh člověka,
prach ze země, a vde-
chl mu v chfípí dech ži-
vota. Tak se stal člověk
živým tvorem.
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TvCJjduch je v mnoha ohledech podoben Bohu

Tímto zvláštním duchem se lišíš od zvířat. Nazý-
váme jej Božím obrazem v člověku.

Boží obraz v sobě samém můžeš vidět v tom, že:
- Jsi ve své přirozenosti rnorálni: máš smysl pro

dobro a zlo.

- Máš přirozený smysl pro estetiku: máš cit pro
krásu.

- Jsi přirozeně rozumný: toužíš poznat pravdu,
máš schopnost argumentovat, mluvit a jinými
způsoby komunikovat.

- Jsi ve své přirozenosti duchovní: toužíš uctívat
a máš schopnosti mít obecenství s Bohem.

- Máš přirozené tvořivé _ schopnosti: toužíš
zušlechťovat své okolí. Clověk staví mrako-
drapy, průplavy, využívá elektrickou energii, vy-
nalézá strole, ktere pracují za něj. Tvoří krásnou
hudbu, umení, architekturu, poezii, krásné písně,
filmy a umělecké předměty.

Těmito věcmi, které pocházejí z Boží přirozenosti,
se odlišuješ od zvířat. Ukazují, že ses narodil, abys
byl Božím dítětem, a nežil jen pro svou radost jako
zvířata.

ÚKOL PRO TEBE

- Odkud pochází lidský duch - od zvířat, nebo od
Boha? ..

- Prober si všech těchto pět charakteristik a před-
stav si zvířata dělat lidské činnosti. Představ si
například opici, jak píše básně, nebo prase, jak
vynalézá letadlo a létá s ním. Pochop jak je to
směšné. Pak děkuj Bohu za každou oblast své
přirozenosti, kterou se podobáš jemu.
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ČÁST3

V čem nejsi podoben Bohu?

Máš fyzické tělo

Bůh je nekonečný, věčný a všemohoucí duch. Není
omezen časem ani prostorem. Nikdy nezemře. Tvůj
duch žije v těle, jehož fyzická síla je velmi omezena,
v jednom okamžiku může být pouze na jednom místě
a jednoho dne zemře. Je však nádhemým Božím
darem. Díky svému tělu můžeš pracovat pro Boha
mnoha způsoby, nemyslitelnými, kdybys byl pouze
duch. Měl bys o své tělo dobře pečovat, protože je
domovem tvého ducha a Božím chrámem.

1. Korintským 6,19-20
Či snad nevite, že vaše
tělo je chrámem Ducha
svatého, který ve vás
přebývá ... ? Proto svým
tělem oslavujte Boha.

Někteří lidé svádějí zlé věci, které dělají, na své tělo.
Ve snaze se napravit své tělo trestají. Tvoje tělo není
ani dobré, ani zlé. Je jako stroj, který ovládá tvůj
duch; je to tvůj duch, který rozhoduje, 00 dělat, a tvoje
tělo to vykoná Své tělo můžeš užívat jak k dobrému,
tak ke zlému, pro Boha, nebo pro Satana.

Římanům 12,1 ...abyste
přinášeli svá těla v živou,
svatou, Bohu mi/ou oběť,-
to je vaše rozumná bo-
hos/utba. (Petrů) J~
Nezapomeň, že pánem nad tvym tělem je tvůj
duch. Tělo je dobrý služebník, ale špatný pán. Jest-
liže dáš ve svém životě na první místo to, 00 se líbí
nebo nelíbí tělu, ženeš se do neštěstí. Tělo se do-
konce může stát otrokem zvyků, které zničí tvé
zdraví a tvého ducha zaženou hlouběji do hříchu.
Když zanedbáváme potřeby duše a upřednostňu-
jeme pohodlí těla, stáváme se méně a méně po-
dobnými Bohu.

31



Hřích zničil tvojí přirozenost

Boží obraz v tobě pošpinil hřích. Jak se člověk
snaží vládnout svým životem sám, místo aby dal
průchod Bohu, je na tom stále hůře a hůře.

Galatským 5,19-21
Skutky té/esnosti jsou pa-
tmé: je to necudnost, ne-
čistota, smyslnos~ mod-
loslužbe, čáry, neptáte/-
stvl, spory, žértivoet,
hnévy, osobní zaujatosti,
roztržky, sektátství, zá-
visti, opi/s tví, nestfídmost
a podobné; a to vám pled-
povídám, jak jsem vám
jit i piedpověaě': lidé,
ktetí takové věci činl,
nebudou mlt ůoětu v krá-
lovství Božim (ti/ka).

NemClžeš být dobrý ze svého snažení

Vše, co je dobré, pochází od Boha. Jestliže ho vy-
loučíš ze svého života, nemůžeš být dobrý. Dobrý
můžeš být jen tehdy, když do tvého života přijde
Boží Duch svatý a promění tě.
Římanům 7,18-20 Vím totiž. že ve mně, to jest
v mé lidské pfirozenosti, neptebývá dobro. Chtít
dobro, to dokážu, ale vykonat ut ne. vtdyf nečiním
dobro, které chci, nýbrl z/o, které nechci... nedé-
fám to já, ale hfích, který ve mné pfebývá.

Lišíš se od svého Boha tak,
že musíš být obnoven

Svou přirozenost nemůžeš vyspravit záplatami ani
napravit tím, že se budeš snažit být dobrý, ani tím,
že se připojíš k nějaké církvi. Potřebuješ, aby tvoji
přirozenost změnil Bůh a učinil z tebe člověka,
jakého chce on sám. Dovol mu, aby v tobě obnovil
svou přirozenost.
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ÚKOL PRO TEBE

- Přečti si znovu tuto část a všimni si, v čem nejsi

podoben Bohu. Podtrhni vše, co si ve svém ži-

votě nepřeješ.

- Co je důležitější - tvé tělo, nebo tvůj duch?

- Co by mělo vládnout? ..

- Můžeš být dobrý bez vnější pomoci?

ČÁST4

Jakým člověkem chceš být?

Z hlíny může být bláto, kde se vyvalují prasata,
nebo krásný porcelán. To závisí na přání vlastníka
a schopnostech hrnčíře.
Lidská přirozenost, ponechána sobě samé, se vy-
víjí od zlého k horšímu. Stává se hříšným, bahnem
plným ošklivých, nenávistných myšlenek a bezbož-
ných skutků, Avšak v Boží ruce, v ruce mistra
hrnčíře, se tvůj život může stát užitečným a může
být vzorem podivuhodné krásy.

Jeremiáš 18,4-6 Ale ná-
doba, kterou vlastni rukou
z hlíny zhotovoval, se ne-
povedla. Začal znovu a u-
dělal z ní nádobu jinou ...
I stalo se ke mně slovo
Hospodinovo: 'Cotpak ne-
mohu naložit s vámi jako
ten hmčír je výrok Hos-
podinův. Hle jste v mých
rukou jako hlína v rukou
hmčífových. •
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ÚKOL PRO TEBE

- Chceš, aby tě Bůh obnovil? Svými
slovy ho a to požádej.

- Jsi-li již křesťanem, možná, že se chceš zbavit
svých chyb, aby ses více podobal Bohu. Jestliže
chceš, řekni mu to a popros ho, aby ti v tom po-
mohl.

ČÁST5

Jak poznáš, že jsi dítě Boží?
Bůh tě přijal za své dítě ve chvíli, kdys přijal Ježíše
Krista jako svého Spasitele. Ujišťuje tě a tom třemi
způsoby:
- svým Slovem, které to říká
- svědectvím Ducha svatého v našem nitru
- změnou ve tvém životě

1. Janova 5,10-12 Kdo
vět! v Syna Botfho, má
to svědectvi v sobě ...
Bůh nám dal véčný život,
a ten život je v jeho Synu.
Kdo má Syna, má život;
kdo nemá Syna Botfho,
nemá život.
Aímanům 8,16 Tak eou
Duch dosvědčuie naše-
mu duchu, že jsme eožt
děti.

1. Janova 3,14 My víme, že jsme pfe~/i ze smrti do
žlvote, protote milujeme své bratry.

ÚKOL PRO TEBE

- Př9als Ježíše jako svého Spasitele? .
- Vís, že jsi Božím dítětem? ..
- Věř tomu, co a tom říká Boží slovo, a děkuj

Bohu za to, že tě učinil svým dítětem.
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Blahopřejeme ti k dokončení tletí lekce. Nyní
zkontroluj, zda jsi vykonal v~echny "Ukoly pro
tebe" v této lekci. Potom pokračuj ve studiu
da/~í lekce.

At ti BCJhbohatě tehná!





VELKÉ
OTÁZKy
ŽIVOTA

JAK MŮŽE'Š.NJ\~LNIT ..
SVOU NEJVETSI POTREBU?



Milý příteli!
Jsme rádi, že ses stal studentem našeho Meziná-
rodního horespondenčniho institutu. Jsi součástí
velkého společenství studentů, které sestává
z mnoha tisíců lidí mnoha zemí.

Jak jsme již zmínili, rádi zašleme tyto lekce
i tvým přátelům. Stačí, když jejich jména a ad-
resy napíšeš na vnitřní stranu zadní obálky. Až je
obdržíme s touto brožurou, pošleme jim tento
kurs.

Ačkoliv jsou naše brožury zdarma, máme výdaje
s jejich zasíláním. Někteří studenti nám s těmito
výdaji rádi pomáhají tím, že pošlou nějaký pří-
spěvek. Tyto příspěvky nám pomohou zpřístupnit
tyto lekce dalším. Jestliže nám zde můžeš pomoci,
přilož svůj příspěvek, až nám budeš příště psát.

Udělal jsi veliký pokrokl Nyni, ve čtvrté lekci,
máš zjistit, jak naplnit svou největší potřebu.

Ať ti Bůh při studiu žehná!

Ředitel

© 1969,1976,1984,1988,1989,1992
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE
IRVING I TEXAS
USA
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NAPLNIT
SVOU I

I

ČÁST 1

Co potřebuješ nejvíc?

Týká se to tvého těla nebo duše?

Člověk, který se ztratí v poušti či v džungli nebo
který je na voru vydán napospas oceánu, potřebuje,
aby ho našli a zachránili. Vyhladovělý člověk
potřebuje jídlo; odsouzený vězeň potřebuje pro-
minutí. Clověk, který dostal otravu potřebuje léčení.
Ačkoli jsou tyto potřeby životně důležité, je ještě
jedna mnohem důležitější. Tvoje tělo jednoho dne
zemře, ale tvá duše bude žít buď ve věčné radosti,
nebo navěky trpět v hrůzách smrti. To znamená, že
život a zdraví tvé duše jsou důležitější než ta
nejnaléhavější potřeba tvého těla.
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Matouš 10,28 A nebojte
se těch, kdo zabíjejí tělo,
ale d~ zabít nemohou;
bojte se toho, který může
du§i i tělo zahubft v pekle.

Nejvíc potřebuješ Spasitele

Bible nás učí, že duše člověka je ztracená, hla-
qovějici, nemocná na smrt a odsouzená k smrti.
Clověk potřebuje Spasitele, který by ho našel, na-
sytil, vyléčil a odpustil mu. Nejvíce potřebuješ Spa-
sitele, protože sám se zachránit nedokážeš.
- nezachrání tě, že máš rodiče křesťany
- nezachrání tě, že jsi členem církve
- nezachráníš se svou snahou být dobrým
- bez Spasitele nemůžeš být zachráněn
----_ .. -

ÚKOL PRO TEBE

- Co je důležitější tělo, nebo duše? .
- Já (tvé jméno) mohu potřebo-
vat hodně věcí, ale nejvíce potřebuji ,
protože sám se nedokážu z hříchu a smrti .
Jestližes již přijal Ježíše Krista za svého Spasitele,
je pro tebe tato lekce přesto velmi důležitá. Dozvíš
se v ní, jak ti bude den co den pomáhat.

. ČÁST 2

Jak Ježíš naplní tvou největší potřebu

Ježíš je Spasitelem, ktereho ti poslal Bůh

Bůh poslal svého Syna, aoy našel, nasytil a uzdra-
vil tvou nemocnou a hladovějící duši, která bude
ztracena v hříchu. Stal se člověkem proto, aby
zemřel za tebe a odpustil ti. Jmenuje se Ježíš, to
znamená zachránce. Jen on tě může zachránit.

Nauč se zpaměti
Skutky 4,12 V nikom ji-
ném není spásy; není
pod nebem jiného jmé-
na, zjeveného lidem,
jímž bychom mohli být
spaseni.

fl
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Ježíš ti ukazuje pravdu a cestu

Satan zaslepil naši mysl hříchem a nevěrou.
Zbloudili jsme od Boha a ztratili cestu. Ďábel se
snaží o to, abychom pochybovali o Božím slovu,
jeho moci, moudrosti, dobrotě a lásce. Někteří lidé
dokonce pochybují i o tom, že je Bůh.

2. Korintským 4,4 Bůh tohoto svéta oslepil jejich
nevéřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia
slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.
Satan oklamává mnoho lidí falešným nábožen-
stvím. Někteří se modlí k duchům nebo modlám.

Římanům 1,23 Zaménili
slávu nepomíjitelného Bo-
ha za zobrazení pomíjitel-
ného člověke, ano i ptáků
a čtvernožců a plazů.

Satan nás obelhává v tom, co Je pro nás dobré, co
je správné a co špatné. Jdeme špatnou cestou,
když hledáme štěstí, a místo toho nacházíme smrt.
Ježíš, na rozdíl od Satana, přišel, aby nás našel
a dovedl zpět k Bohu, ke štěstí a věčnému životu,
V něm a v jeho učení poznáš pravdu a budeš osvo-
bozen od nevěry a bludů.

Nauč se zpaměti
Jan 14,6 Ježí~ mu od-
pověděl: nJá jsem ta
cesta, pravda i život.
Nikdo nepřichází k Otci
než skrze mne."

L u k á Š 1 9, 1 O Neboť
Syn člověka přišel, aby
hledal a spasil, co zahy-
nulo.

Jan 8,12 Já jsem světlo
světe; kdo mne násle-
duje, nebude chodit ve
tmě, ale bude mít světlo
života.

Jan 8,32 Poznáte prav-
du a pravda vás učiní
svobodnými.
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Ať přijde k Bohu kdekoli a upřímně touží poznat
pravdu a chce ji následovat, Bůh mu ji ukáže. Cti
Bibli a modli se s otevřenou myslí; rozhodni se činit
to, co chce Bůh.

Jan 7,17 Kdo chce činit
jeho vCJIí,pozná, zda je
mé učeni z Boha, nebo
mluvim-Ií sám za sebe.

Amanům 12,2 A T7ef:řizpů-
sobujte se tomuto věku,
nýbrž proméňujte se ob-
novou své myslí, abyste
mohlí rozpoznat, co je vCJ-
Ie Božl, co je dobré, Bo-
hu milé a dokonalé.

ÚKOL PRO TEBE

Doplň slovo ... Satan, nebo Ježíš.

- Kdo nás oslepil, abychom nepoznali, co je dob-
'?reo ..

- Kdo nám ukazuje, jaký je Bůh? ..
- Kdo nás osvobozuje z bludů a nevěry? .
- Kdo v nás vyvolává pochybnosti o Božím slovu?

- Kdo vede lidi do falešných náboženství? .

MODLITBA
Děkuji ti Bože, žes poslal svého Syna Ježíše, aby
mě učil pravdě. Prosím, ukaž mi pravdu a pomoz
mi ji následovat, ať to bude stát cokoli.

Ježíš uzdravuje tvé srdce od smrtícího hříchu
Už ses naučil, že hřích Je neposiusnost Božím
příkazům. Nejtěžším hříchem tedy je, když nepos-
lechneme nejdůležitější Boží příkaz. Ježíš nám
řekl, který to je.

Matouš 22,37-39 Miluj
Hospodina, Boha svého,
celým svým srdcem,
celou svou duš! a celou
svou mvsll. To je nejvét~í
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a první pfikázání. Druhé je
mu podobné: Miluj svého
bližního jako sám sebe.

My všichni jsme tato dvě největší Boží přikázání
porušili. Sobectví, kořen všech hříchů, naplnilo naše
srdce a vytlačilo lásku. za Boží lásku jsme se od-
měnili lhostejností a nevděkem. Daleko více se zabý-
váme sami sebou než Bohem nebo druhými lidmi.
Jací jsme hříšníci! Všechny problémy mezi jednotli'ťC'.i
i národy vycházejí z našich soběstředných srdcí. zj-
jeme ve světě, který je nemocný hříchem.

2. Timoteovi 3,2~ Lidé
'budou sobečtí, chamtiví,
chvástavf, domýšlivf bu-
dou se rouhat, nebudou
pos~uchatrod~~ budou
nevděční, bezbožní, bez
lásky, nesmífítelní, po-
mlouvačnf, nevázanf, hru-
bí, lhostejní k dobrému,
zrádnf, bezhlaví, na du tf,
budou mft raději rozkoš
než Boha.

Ježíš přišel, aby uzdravil tvou duši od smrtícího
hříchu, sobectví a naplnil tě Boží láskou.

1. Janův 1,9.7 Jestliže
doznáváme své hfíchy, on
je tak věrný a spravedlivý,
že nám hffuhy odpoušff
a očišťuje nás od každé ne-
pravosti. Jestliže však cho-
díme v světle, jako on je
v světle máme společen-
ství mezi sebou a krev Je-
žfše, jeho Syna; nás očiš-
ťuje ocl každého hříchu.

1~j~V

Římanům 5,5 ...Boží láska je vylita do naších srdcí
skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

ÚKOL PRO TEBE

- Porušil jsi dvě největší Boží přikázání? ..
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- Přečti si znovu 2. Timoteovi 3,2-4 a podtrhni
každý hřích, kterým ses alespoň jednou v životě
provinil.

- Popros Boha, aby naplnil tvé srdce svou láskou.

Ježíš láme moc hříchu a Satana

Hřích oslabil naši vůli tak, že nedosažerne dělat to,
a čem víme, že je správné.

Jan 8,34 ...ka1dý,
kdo hfe~í, je otrokem
hfíchu.
Římanům
7,14.15.18 ...já v§ak
jsem hff~ný, hffchu
zaprodán... vtdy( ne-
dělám to, co chcí,
nýbrž to, co nená-
vídfm. ...chtft dobro,
to dokátu, ale vyko-
natut ne.

Ježíš láme okovy hříchu a osvobozuje zlozvyků.
Vysvobozuje ze zloby, z vášní, prokletí, morální
zvrácenosti a ze závislosti na tabáku, alkoholu
a drogách. Láme moc zlých duchů a Satana.

Nauč se zpaméti:
Jan 8,36 Kdyt vás Syn osvobodí,
budete skutečně svobodní.

Ježíš se postavil na tvé místo -
získal ti odpuštěni

Boží spravedlnost vyžaduje, aby hřích byl potres-
tán smrtí. Bůh tě miloval tak, že na tvém místě ne-
chal umřít svého Syna. Když Ježíš umřel, bylo to,
jako bys umřel ty. A protože znovu vstal. a odešel
do nebe, můžeš tam i ty.

1. Petrova 2,24 On na
svém těle vzal naše hfichy
na křit, abychom zemfeli
hřícMm a byli živt spra-
ved/ností.
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Galatským 2,19-20 Já všek, odsouzen zákonem,
jsem mrtev pro zákon, abych žtv byl pro Boha.
Jsem ukiižovén spolu s Kristem, netiji už. já, ale
tije ve mně Kristus. A život, který zde nyn/ tiji, tiji
ve vire v Syna Botího, který si mne zamiloval,
a vydal sebe samého za mne.

Když přijmeš Ježíše jako svého Spasitele, přijmeš
jeho smrt jako svoji smrt, a jeho život jako svůj
život. V tom okamžiku ses stal Božím dítětem.
Hřích tě oddělil od Boha, ale skrze Ježíše máš
odpuštění, nový život a obecenství s Bohem, jako
kdybys nikdy nezhřešil.

ÚKOL PRO TEBE
Přečti stranu 42 ještě
dvakrát.
- Jestliže máš nějaké zvy-
ky, od kterých chceš být
vysvobozen, řekni to
v modlitbě Ježíši a popros
ho, aby tě vysvobodil.

~•
ČÁST3

Je na tobě, aby ses rozhodl

Je Ježíš tvOj Spasitel?

Ježíš chce být tvým Spasitelem, ale k tomu, abys
ho přijal tě nikdy nebude nutit.

Nyní je čas, abys ho přijal

Jestližes dosud nepřijal Ježíše jako svého Spa-
sitele, udělej to nyní. Nyní je vhodný čas. Zítra už
může být pozdě. Jistě se chceš radovat z nového
života v něm a neztratit ani den. Dnes klepe na
dveře tvého srdce; pusť ho dovnitř.

Zjevení 3,20 Hle, stojím
plede dvetmi a tluču.
tidům 3, 15 Jestlite dnes
usly§/te jeho hlas, nezatvr-
zujte svá srdce ve vzdoru.
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2. Korintským 6,2 Hle, nyní je čas p!íhodný, nyní je
den spásy!

Jezlš Je zde a slyší tvou modlitbu. viastrunu slovy
mu poděkuj za to, že zemřel za tvůj hřích a popros
ho, aby byl tvým Spasitelem. Jestližes to již udělal,
poděkuj mu za to, že naplnil tvou největší potřebu.

ČÁST4

Co tvé ostatní potřeby?
TvCJjOtec se o tebe stará

Matouj 6,31-33 Nemějte
tedy starost a netikejte:
Co budeme jist? Co bu-
deme pit? Co si budeme
oblékat? ... Vá.§ nebeský
Otec přece vf, že to vše-
chno potlebujete. Hledejte
předev'§lm jeho královstvl,
a spravedlnost, a všecnno
ostatnl vám bude přidáno.

Mluv s Bohem o svých potřebách každý den'

Filipským 4,6 Netrapte se žéonou starostí, ale
v katdé modlitbě a prosbě děkujte a pfedkládejte
své tádosti Bohu.

Ježíš bude tvCJj lékař

Ježíš stále uzdravuje nemocné v odpověď na jejich
modlitby.
Skutky 10,38 Ježl'§ procházel ... uzdravoval
v.§echny.
ŽidiJm 13,8 Ježí'§ Kristus je tentýž včera í dnes í na
věky.

UKOL PHO rEEsE:

Děkuj Bohu za to, že ° tebe pečuje, a popros ho,
aby ti pomohl s každým problémem, který přijde.
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Bůh tí žennel'

Blahopřejeme ti k ukončení čtvrté lekce. Nyní
zkontroluj, zda jsí vykonal všechny 'Ukoly pro
tebe" v této lekcí. Potom pokračuj ve studiu
další lekce.





VELKÉ
OTÁZKY
ŽIVOTA



Milý příteli!
Po této lekci ti bude zbývat už jen jediná a za do-
končeni tohoto korespondenčního kursu získáš
vysvědčení. Protože jsi tak velmi blízko cíle, víme,
že se budeš snažit dokončit obě poslední lekce co
nejrychleji.

Při studiu našich lekcí v tobě nepochybně rostla
touha dovědět se o Bohu více. Jistě tě tedy potěší,
když se dozvíš, že tento kurs je pouze jedním z ně-
kolika, které pro tebe máme připraveny. Podobá
se základu domu. Další kursy ti pomohou budo-
vat na tomto základu dům tvého poznání.

Přemýšlíš-li o dalším kursu, který bys rád absol-
voval, zašleme ti seznam kursů, které máme
a formulář zápisu. Po ukončeni tohto kursu se v
této věci spoj s naší kanceláří ICI.

Ať ti Bůh žehná při studiu této lekce, která mluví
o tom, co máš udělat, aby se z nebe stal tvůj bu-
doucí domov.

Ředitel

© 1969, 1976, 1984, 1988, 1989, 1992
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE
IRVING, TEXAS
USA

50



ČÁST1

Co bude po smrti?

Počáteční, přechodný stav

Co bude s tebou až zemřeš? Tvůj duch opustí tvé
tělo a půjde na jedno ze dvou míst, kde bude čekat
na vzkříšení těla.
Jestližes přijal Ježíše Krista za svého Spasitele,
tvůj duch odejde k němu a budeš s ním v nebi. Jest-
ližes jeho nabídku věčného života odmítl, tvůj duch
půjde do hádu (nazývaného též peklem).

Lukáš 16,22-23 I umťet ten chudák a andělé ho
p/enesli k Abrahamovi; zemie! i ten boháč a byl
pohťben. A kdyt v pekle pozdvihl v mukách své
oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara.
Když mluvíme o "spánku smrti," mluvíme pouze
o tělu. Při vzkříšení se tělo jednoho dne opět vrátí
k životu. Duše při smrti nespí, ale je plně při
vědomí. Tělo je jako dům, z něhož se duše nebo
duch vystěhuje do lepšího domova.
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2. Korintským 5,1.8 Vfme pfece, že bude-Ii stan
nešeho pozemského život« stržen, čeká nás pffby-
tek od Boha, věčný dům v nebesfch, který nebyl
zbudován rukama. Ten, kdo nás k tomu pfipravíl
a dal nám jít Ducha jako závdavek, je Bůh.

Ježíš se znovu vrátí,
a může to být velmi brzy,
pro ty, kteří mu patří. Jako
lilie povstává z cibulky, tak
tvoje duše povstane s no-
vým tělem.
Jan 11,25 Jetf§ jf fekl:
nJá jsem vzkff§enf i život.
Kdo věff ve mě, i kdyby
umlel, bude žit. n

1. Korintským 15,42-43 Tak je to i se zmrtvých-
vstánfm. Co je zaseto jako pomfjítelné, vstává jako
nepomfjítelné. Co je zaseto v ponlženosti, vstává
v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci.
Filip ským 3,20-21 My vše« máme občanství
v nebesfch, odkud očekáváme i Spasitele, Pána
Ježiée Krista. On proměnf tělo na§f ponftenosti
v podobu těla slávy si/ou, kterou je mocen všecko
si podmanit.

Vzkříšení

e''!'"''
, .J-

Nauč se zpaměti:
1. Tesa/onickým 4,16-17 Zazni povel, hlas
archanděla a zvuk Botf polnice, sám Pán se-
stoupf z nebe, a ti, kdo zemfeli v Kristu, vsta-
nou nejdffve; potom my živt, kteff se toho
dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni
v oblacfch vzhůru vstl fc Pánu. A pak už na-
vtdy budeme s Pánem.

Soudná stolíce Kristova

Jako Boží děti budeme
souzeni podle toho, co
jsme na zemi dělali, a proč
jsme to dělali. Věrná
služba bude odměněna
Ve svém věčném králov-
ství nám Bůh dá určité
úkoly ivýsady.

,
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2. Korintským 5,9-10 Proto nám také nedevše zá-
leží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházlme
doma nebo zastáváme v cizině. Vždyť se v~ichni
musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým,
aby každý dostal odplatu za to, co čínil ve svém ži-
votě, ať dobré či zlé.

Tisícileté Kristovo království (milénium)

Po tomto prvním soudu přijde Ježíš zpět na zem
s těmi, kdo ho následovali a ďábel bude uvězněn na
tisíc let. Ježíš vybuduje své království a bude vlád-
nout zemi tisíc let plných míru a prosperity. Toto ob-
dobí nazýváme miléniem. Dokonce i divoká zvířata
budou žít v pokoji mezi sebou, i s člověkem.
Zjevení 20,4 Nyní povstalí k životu a ujali se vlády
s Kristem na tisíc let.
lzaiá§ 11,6 Vlk bude pobývat s beránkem, levhart
s kůzletem odpočívat ... a malý hoch je bude vodit.
lzaiá§ 35,1.5.10 PouM í suchopár se rozvesell, roz-
jásá se pustina a rozkvete kvltfm ... Tehdy se
rozevřou oči slepých a otevřou u~i hluchých ... Ti,
za néž Hospodin zaplatil, se vráti... Dojdou veseli
a radosti, na úték se dajf starosti a nářek.

Zmrtvýchvstání a soud těch,
kteří nepřijali spasení

Po miléniu a konečném střetu Ježíše a Satana
bude ďábel uvržen do ohnivého jezera. Potom
mrtví, kteří nepřijali Boží plán spasení, budou
vzkříšeni a souzeni. Všichni, kteří nenásledovali
Boha, ale následovali Satana, budou muset jít do
místa soudu, připraveného ďáblovi.

Zjevení 20,11.12.15
A vidél jsem veliký bě-
/ostný trůn a toho, kdo na
ném sedél... Vidél jsem
mrtvé, mocné i prosté, jak
stoji před trůnem, a byly
otevřeny knihy. Je~té jed-
na kniha byla otevřena, kni-
ha života. A mrtvi byli
souzeni podle svých činů
zapsaných v téch knihách.
A kdo nebyl zapsán v kni·
ze života, byl uvrlen do ho-
flclho jezera.
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Věčný stav

Spravedliví (ti, kteří jsou
s Bohem vyrovnaní a jsou
jeho dětmi) se budou
navěky radovat ze všeho,
co pro ně Bůh připravil. Ti,
kteří jeho spasení odmítli,
budou od Boha navěky
odděleni.
Matouj 25,46 A p(Jjdou
do věčných muk, ale spra-
vedlivf do věčného života.

UKOL PRO TEBE

Vyber správná slova.
- Když Boží děti zemřou, jejich duch jde do ..

(nebe, pekla).
- Ti, kdo Boží plán spasení nepřijali, půjdou do

............... (nebe, pekla).
- "Spánek smrti" - znamená přechodný stav .

(ducha, těla)?

ČÁST2

Jaké jsou nebe a peklo?

Jedno z těchto dvou míst bude tvým věčným do-
movem: nebe nebo peklo. Slovo "peklo" má dva
významy: hádes a ohnivé jezero.

NEBE
Domov u Boha

Jan 14,2 V domě
mého Otce je mnoho
příbytků ... Jdu, abych
vám připravil místo ...

Zjevení 21,3 Hle,
příbytek Boží

uprostřed lidí, Bůh
bude přebývat mezi nimi

a oni budou jeho lid.

Vše dobré pochází od Boha. U něho je světlo,
život, krása a radost. Mimo něj je temnota, trápení,
zármutek a smrt.
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NEBI:
Dokonalé štěstí na

věky
Zjevení

21,10.11.16.18
...svaté město zářící
Boží slávou Změřil

to město a bylo
dvanáct tisíc měr.
Jeho délka, šířka

i výška jsou stejné ...
a město je z ryzího

zlata.
Zjevení 22,5 Noci tam
již nebude ... Pán Bůh

bude jejich světlem
a budou s ním

kralovat na věky věků.
Zjevení 21,3-4 ...on

sám, jejich Bůh bude
s nimi a setře jim

každou slzu s očí.
A smrti již nebude, ani

žalu ani nářku ani
bolesti už nebude.

PEKLO
Trápení
Lukáš 16,23-24
A když v pekle
pozdvihl v mukách
očí. .. Tu zvolal:
...neboť se trápím v
tomto plameni.
Matouš 25,30
Uvrhněte ho ven do
temnot: tam bude pláč
a skřípění zubů. :
Zjevení 20,10 A
budou trýzněni dnem i
nocí na věky věků.

Při volbě svého věčného domova uvažme, jaké
sousedy budeme mít

NEBE:
Jan 14,2-3 Ježíš jim
řekl: Jdu, abych vám
připravil místo ... opět

přijdu a vezmu vás
k sobě. abyste i vy

• byli, kde jsem já.
Zid(,m 12,22-23 Vy

stojíte ... před městem
ha živého, nebeským
Jeruzalémem, před

nesčetným zástupem
andělů a slavnostním
shromážděním církve

prvorozených .
před Bohem .

a před zesnulými
spravedlivými, kteří již

dosáhli cíle.

PEKLO
Matouš 25,41 Jděte
ode mne. prokletí, do
věčného ohně
připraveného ďáblu
a jeho andělům!
Zjevení 21,8 Avšak
zbabělci, nevěrní,
nečistí, vrahové,
cizoložníci, zaklínači,
modláři a všichni lháři
najdou svůj úděl
v jezeře, kde hoří
oheň a síra.
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ÚKOL PRO TEBE

V části 2 napiš vedle biblických veršů NE ke
každému řádku, který mluví o něčem, co bys
ve svém věčném domově nechtěl nebo co
bys nechtěl prožít. Napiš ANO ke všemu, co
bys chtěl.

ČÁST3

Jak dCJležitá je tvá volba?

Neobviňuj Boha, že někoho posílá do pekla. Chce
každého zachránit, ale každý člověk si musí sám
zvolit, zda půjde do nebe či pekla.

5. Mojlí!ova 30,19-20
Pledlolil jsem ti živo:
i smrt... vyvol si tedy žlvot,
abys byl žlv.: a miloval
Hospodina, svého Boha,
a poslouchal ho.

At si zvolíš nebe nebo peklo, budeš příkladem os-
tatním. Pomysli na svou rodinu, přátele. Kam je
chceš vést?

ÚKOL PRO TEBE

Děkuj Bohu, že poslal Ježíše, aby tě spasil.
Modli se jmenovitě za svou rodinu a přatele,
kteří jsou na cestě do pekla. Pros Boha, aby ti
pomohl je varovat a vést je k Spasiteli.

ČÁST4

Jak se můžeš dostat do nebe?

Jestliže chceš vést do nebe jiné, musíš mít nejprve
sám jistotu, že jsi na správné cestě ty sám. Teprve
potom můžeš pomoci udělat tyto kroky i svým
přátelům.
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Opusť špatnou cestu

Všichni jsme šli cestou HŘíCHU, pryč od Boha,
a do pekla. Od svého hříchu se odvracíme rozhod-
nuti poslouchat Boha a jít jeho cestou. Prosíme ho,
aby nám naši neposlušnost odpustil. To je pokání,
prvn í krok k nebi.
Musíme poznat, co jsme druhým udělali zlého
a snažit se to napravit. Musíme odpustit svým
nepřátelům a požádat o odpuštění ty, kterým jsme
ublížili a vrátit to, co jsme ukradli. Když to vše
vyznáme Bohu, odpustí nám a pomůže nám v tom,
co máme dělat.

Nauč se zpaměti:
1. JaniJv 1,9 Jestliže doznáváme své hffchy,
on je tak věrný a spravedlivý, že nám hffchy
odpoušt! a oči~fuje nás od každé nepravosti.
2. PetriJv 3,9 ...Má s námi trpělivost, protože
si nepfeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby
v~ichni dospěli k pokání.

Poznej správnou cestu

Bůh ti dal mapu, Bibli. Ta říká, že ta pravá cesta je
Ježíš. Následuj ho.

Nauč se zpaměti:
Jan 14,6; 6.37 Ježí~ mu odpověděl: "Já jsem
ta cesta pravda i život. Nikdo nepfichází
k Otci než skrze mne .... a kdo ke mně pIi jde,
toho nevyženu ven.

Zvol si pravou cestu

Znamená to přijmout Ježíše Krista, Syna Božího
jako svého osobního Spasitele a Pána svého ži-
vota. Věř, že on tě přijal také a důvěřuj mu.

Nauč se zpaměti:
Skutky 16,31 Věl v Pána Ježtée. a bude~
spasen.
Jan 20,31 Tato vše« zapsána jsou, abyste
věřili, že Ježí~ je Kristus, Syn Boží, a abyste
věfíce měli život v jeho jménu.
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Jdi po té pravé cestě až do konce

Jdi za Ježíšem po celý zbytek svého života.
Povede tě a bude ti pomáhat při četbě Bible
a modlitbě.
1. PetrOv 2,25 ... Vždy( jste bloudili jako ovce, ale
nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých
du§í.

ÚKOL PRO TEBE

Udělals již shora uvedené kroky? .

Jestliže ne, uděláš to teď? .



Blahopřejeme ti k dokončení páté lekce. Nyní
zkontroluj, zda jsi vykonal všechny "Ukoly pro
tebe" v této lekci. Potom pokračuj ve studiu
další lekce.

At ti Bůh bohatě žehná!





VELKÉ
OTÁZKY
ŽIVOTA

JAKÁ JE PRAVÁ CíRKEV?



Drahý příteli!
Blahopřejeme ti! K dokončení ti zbývá jiz jen
jedna lekce kursu "VELKÉ OTÁZKY ŽIVOTA".
Za svou píli a odhodlání dokončit kurs budeš od-
měněn. Jakmile tuto lekci uděláš, pošleme ti
pěkné vysvědčení za celý kurs.

Nyní k tobě máme prosbu. Rádi bychom znali tvé
osobní svědectví. Prosíme, napiš nám na vnitřní
stranu obálky této brožury, co pro tebe tyto lekce
znamenaly. Budeme mít radost, když se dozvíme,
že ti kurs pomohl.

Přikládáme nabídku dalších kursů. Jestližes to
ještě neudělal, můžeš si objednat další kurs nyní.
Okamžitě ti odepíšeme, abychom nezdržovali tvůj
růst.

Nezapomeň nám poslat adresy tvých přátel, kteří
by mohli mít o naše kursy zájem. I pro ně může
být toto studium požehnáním. Jsme velice rádi,
že jsi studentem našeho Mezinárodního korespon-
denčního institutu. Věříme, že ve studiu s námi
budeš pok raěouat:

Těšíme se na tvou odpooéď.

Ředitel

© 1969, 1976, 1984, 1988, 1989, 1992
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE
IRVING, TEXAS
USA
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JAKÁ
JE PRAVÁ
CíRKEV?
V této lekci budeš studovat:

Jaký význam má slovo "církev"?
Co dělá pravá církev?
Proč patrit k církvi?
Co se děje s církví?

ČÁST 1

Jaký význam má slovo "církev"?
Toto slovo má mnoho významů.
Ti, kdo patří Kristu

Ježíš řekl: "Já vzdělám svou církev." Pro "církev" užil
slova "ekklésia". To slovo znamená "povolaní". Kris-
tus nás povolává, abychom ho následovali. Opou-
štíme svůj starý život hříchu a stáváme se údy tohoto
velkého těla povolaných, kteří uznávají Ježíše za
svou hlavu. Toto je pravá církev. Kdo všichni jsou údy
tohoto těla, zná pouze Bůh. Mnozí z nich jsou již v nebi.

Koloským 1, 18 On jest
hlavou těla - totiž cirkve.
On je počátek, prvoro- ~
zený z mrtvých.
Aímanům 12,5 ...tak i my,
ač je nás mnoho, jsme ..'
jedno tělo v Kristu a jeden
druhému sloužíme jako
jednotlivé údy.
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Místní církev

V městech a vesnicích se ti, kdo sdílejí tutéž víru
v Krista, pravidelně scházejí, aby ho vzývali, právě
tak, jako to dělali v biblických dobách. Tvoří místní
církev a společně pracují pro Pána.

Matou§ 18,20 Neboť kde
jsou dva nebo tli shromál-
děni ve jménu mém, tam
jsem já uprostled nich.
K%ským 4,15 Pozdra-
vujte bratry v Laodikeji
i Nymfu a církev, J,.fi;lá Sf'
shroma1dl.Jje v jejím domě.

Národní církev či denomínace

Národní církev či denominace je organizací sestá-
vající z mnoha místních církví (sborů). Navzájem si
pomáhají a vzájemnou spoluprací mohou pro Pána
udělat mnohem víc, než kdyby pracovaly odděleně.
Vydávají literaturu, připravují služebníky, zakládají
nové sbory, řídí školy a sirotčince.
Vedoucí národní církve nebo denominace pomá-
hají místním církvím v jejich problémech, tak jako
v biblických časech apoštolové.

Skutky 15,6.23.41
Apoštolové a starší se
tedy sešli, aby celou tu
věc uvátili ... poslali tento
dopis... Procházel Sýrií
a Kilikií a všude posi/oval
církve.

Rozdílné denominace vznikly pro rozdílné názory
na věrouku, na to, jak správně uctívat Boha, na or-
ganizaci církve a význam některých míst Bible.
Mnohé denominace vzájemně souhlasí v nejdůleži-
tějších bodech a spolupracují spolu.

Církevní budovy

Budova oddělená jako Boží dům je místem, kde se
64



lidé setkávají s Bohem. Nezáleží na tom, zda je to
chrám nebo malá nízká kaple. Záleží jen na tom,
aby zde byl přítomen Bůh.

ÚKOL PRO TEBE

u každé otázky podtrhni jednu správnou odpovědi

- Když Ježíš říkal: "Já vzdělám svou církev", jakou
církev měl na mysli?
a) celonárodní organizaci
b) tělo sestávající z pravých věřících, kteří uz-
návají Krista za svou hlavu
c) chrám

- Jaké slovo použil Ježíš pro církev?
a) "ekklésia", což znamená "povolaní"
b) "učedníci", t.j. "žáci" nebo "následovníci"
c) "chrám", což znamená kostel

- K jaké církvi bys chtěl patřit?
a) k takové, která věří Božlrnu- slovu a poslou-
cháje
b) k takové, která pochybuje, že Boží slovo in-
spiroval Bůh
c) k takové, jejímž hlavním cílem je sociální
práce

ČÁST2

Co dělá pravá církev?

"Církev" zde i v části 3 bude označovat tělo Kris-
tovo tak, jak pracuje prostřednictvím místních
sborů a národních církví.

Pravá církev miluje Boha a žije pro něj

Bůh si přeje naši lásku více než cokoli jiného.
Stvořil nás, abychom mohli být jeho dětmi, radovali
se z jeho lásky a také ho milovali. Církev se set-
kává s Bohem na bohoslužbách. Společně i jednot-
livě vyjadřují její údové Bohu svou lásku v modlit-
bách, písních, dáváním, křesťanskou službou
a tím, že poslouchají jeho příkazy.
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Pravá církev zvěstuje světu Ježíše

Každý křesťan by měl své rodině a přátelům říci,
jak mohou být spaseni. Duch svatý nám pomáhá
šířit zvěst evangelia do každé části světa. To je
naším společným dílem.

Nauč se zpamětí:
Marek 16,15 Jděte do celého světa a kažte
evangelium všemu stvofenf.
Skutky 1,8 ... a/e pfijmete moc Ducha
svatého, pf icházejfcího na vás, a budete mi
svědkové i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu,
i v Sama1f, a až do posledních končin země
(Kralická).
Marek 5,19 Jdi domu ke své rodině a pověz
jim, jak velké věci ti učinil Pán, když se nad
tebou smiloval.

Pravá církev učí Boží slovo

Církev se všemožně snaží učit své členy pravdě
a následování Ježíše.

Matouš 28,19-20 Jděte
ke všem nérodům a zfská-
vejte mi učednfky, křtěte
je ve jméno Otce i Syna
i Ducha svatého a učte je,
aby zachovávali všecko,
co jsem vám pfikáza/.

Pravá církev se stará o své členy

Církev pečuje o duchovní růst svých členů při pra-
videlných bohoslužbách, biblickým studiem, vzá-
jemnými vztahy a křesťanskou službou.
Církev radí a pomáhá těm, kteří mají problémy. Po-
máhá všemožně těm, kteří mají nějakou nouzi -
jak členům, tak i nečlenům.

~--~~ ---------
ÚKOL PRO TEBE

- Církev tvoří lidé, kteří Boha

a pro něj.

- Církev zvěstuje Ježíše Krista .
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- Církev učí ..

- Církev se setkává, aby Boha.

- Církev pomáhá svým a pečuje

o jejich růst.

ČÁST 3

Proč patřit k církvi?

Protože církev potřebuješ

Bůh shromáždil svůj lid do církve proto, aby ti po-
mohli a učili tě. Tímto způsobem Bůh naplňuje tvé
duchovní potřeby.

Efezským 4,11-12
...jedny povolal...za zvěs-
tovatele evangelia, jiné za
pastýfe a učftele, aby své
vyvolené dokonale pfi-
pravi/ k dílu služby - k bu-
dováni Kristova těla.

Neměl by ses připojovat k církvi s tím, že jí využiješ
k tomu, aby ti pomáhala penězi, jídlem nebo jinak
materiálně; ale když dáš na první misto ve svém ži-
votě Boha, on sám se postará, aby všechny tvé
potřeby byly naplněny.

Protože církev potřebuje tebe

Každá část těla má svou vlastní funkci. I pro tebe,
jako člena církve existuje úkol. Samotný prst není
k ničemu. Aby plnil svůj účel, musi být připojen k celé
ruce. Stejně tak i ty musíš zaujmout své místo v církvi
a nechat Bohu, aby si tě používal k pomoci druhým.

Římanům 12,4.6 Jako je
v jednom těle mnoho údů
a nemají všechny stejný
úkol ... Máme rozličné da-
ry podle milosti, která by-
la dána každému z nás.
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Protože v církvi můžeš sloužit lépe Bohu

Když jsi pokřtěn ve vodě a připojíš se k církvi, je to
dobré svědectví pro ostatní. Je to také krok
poslušnosti a vydání se Bohu.
Bohu můžeš sloužit také tím, že budeš dávat na
jeho dílo. To můžeš dělat nejlépe skrze církev. Ta
pečlivě spravuje peníze, platí výdaje spojené
s šířením evangelia v místní obci a na mnoha
dalších místech. Protože někdo daroval peníze,
mohls slyšet evangelium i ty. Dáš-Ii ty, uslyší
a budou spaseni další.

2. Korintským 9,6-7
Vtdyf kdo skoupě roz-
sévá, bude také skoupě
sklízet, a kdo ~tědfe roz-
sévá, bude také ~tědfe
sklízet. Katdý af dává,
podle toho, jak se ve svém
srdci pfedem rozhodl, ne
s nechutf, ani z donucenf;
vtdy( radostného dárce
miluje BC/h.

V církvi máš mnoho příležitostí ke křesťanské
službě: modlitby, svědectví, šíření literatury, zpěv,
vyučování, kázaní, přivádění dalších lidí. I to, že
věrně navštěvuješ obecenství, těší Boha a je povz-
buzením pro ostatní.

tidC/m 10,25 Nezanedbá-
vejte spotečné: shromát-
dění, jak to něktefí mají ve
zvyku, ale n8fX>rnínejte se
tím více, čím více vídíte,
že se blíží den Kristův.

ÚKOL PRO TEBE

- Patříš k nějakému místnímu sboru? .

- Jestliže ano, jaká je to církev? .

- Setkáváš se pravidelně s ostatními křesťany při

bohoslužbách? .
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- Chtěl bys adresu dobrého místního sboru v ob-

lasti, kde bydlíš? .

- Chceš pracovat společně s ostatními křesťany

v těle Kristově? .

ČÁST4

Dvacet století bojů

Co se děje s církví?

Od té doby, co Ježíš založil svou církev, se Satan
usilovně snaží ji zničit. Církev nebojuje jen proto,
aby zachránila sebe, ale také proto, aby zachránila
duše, které Satan strhává do pekla.

Efezským 6,12 Neboť
nenf bojovánf neěe proti
tělu a krvi, ale proti knf-
žectvu, proti mocnostem,
proti světa pánům tem-
nostf věku tohoto, proti du-
chovnfm zlostem vysoko
(Kralická).
1. Petrův 5,8 8udte střfz-
Jivf! 8udte bdělí! Váš pro-
tivnfk, ďábel, obcházi ja-
ko "lev !voucf" a hledá,
koho by pohltil.

Satanova strategie a zbraně

Satan se snaží oddělit křesťany od Krista, aby je
mohl porazit. Jeho hlavními zbraněmi jsou proná-
sledování, falešná učení a pokušení. To on způ-
sobil smrt tisíců křesřanů, když se snažil zlikvidovat
církev pronásledováním. Infiltroval církve falešnými
učiteli a některé z jejích vůdců zaslepil nevěrou.
Podkopává také církev hříchem.

Strategie a zbraně církve
Naše obrana spociva v tam, že zůstáváme spojeni
se svým nejvyšším velitelem, Pánem Ježíšem Kris-
tem. Našimi hlavními zbraněmi jsou modlitby, víra
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a Boží slovo. Duch svatý, který je silnější než
Satan, nám dává sílu a moc ho porazit.

Efezským 6,10.11 A tak,
brat!í, svou silu hledejte
u Pána, v jeho veliké
moci. Oblecte plnou Bož!
zbroj, abyste mohli odolat
ďáblovým svodům.

Vítězství církve

Staletí pronásledování církev pročistila a vedla
k Jejímu růstu. Duch svatý posílal vlny probuzení,
aby ji osvobozoval od hříchu a falešných učení.
Utrpením můžeme procházet i nyní, ale boj již brzy
skončí. Satan bude poražen a církev bude vlád-
nout na věky s Kristem.

Matouš 16,18 ...zbuduji
svou církev a brány pekel
ji nepfemohou.
Řimenům 8,37 Ale v tom
ve všem slavně vítězíme
mocí toho, který si nás
zamiloval.

Tvůj úkol v tom ve všem

V tomto boji je každý
křesťan vojákem .
2. Timoteovi 2,3 Snášej
se mnou všechno zlé jako
řádný voják Krista Ježíše.
Zjevení 2,10 Nebaj se...
Buď věrný až na smrt,
a dám ti vítězný věnec ži-
vota.

•
ÚKOL PRO TEBE

- Přijal jsi Ježíše jako svého Spasitele ještě před-

tím, než jsi začal studovat tento kurs? .

- Nebo při studiu kursu? ..

- Přijmeš ho nyní? .
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( Blahopřejeme ti k ukončení tohoto kursu! ')

I
Jsme skutečně velmi rédi, žes byl nesim
studentem. Napiš nyní hůlkovým písmem své
jméno a adresu a potom nám zašli tuto
broužuru na níže uvedou adresu. Jestliže sis
dosud neobjednal další kurs, věříme, že to
uděláš nyní.

\~--- ------------_/

OSOBNí SVĚDECTVí

Modlili jsme se, aby ti Bůh při studiu těchto lekcí
žehnal. Nyní, když jsi kurs dokončil, bychom rádi
věděli, jak ti pomohl. Přinesly ti některé z lekcí
zvláštní užitek? Které? Jakým způsobem?

Tvoje jméno ..

Ulice : .

Místo ..

Psč ..

Piš na tuto adresu'

Pokud výše není uvedena žádná adresa,
piš na tuto adresu:

International Correspondence Institute
kancelář pro ČSFR

Bedřicha Smetany 523
73961 TŘINEC I



Pošli nám jména a adresy svých přátel.
Pošleme jim tento kurs.
Piš hůlkovým písmem

1. Jméno ..
Ulice .

Město .
PSČ ..

2. Jméno .
Ulice ..

Město ..
PSČ ..

3. Jméno .
Ulice ..

Město ~ ..
PSČ ..

4. Tvoje jméno ..

Ulice ..

Město ..

PSČ ..





VELKÉ
OTÁZKY
ŽIYOTA

I.
z.
3.
4.
S.
6.

Co se děje s tímto světem?

Jaká je pravda o Bohu?

Co je to vlastně život?
Jak můžeš naplnit svou
největší potřebu?

Co bude po smrti?

Jaká je pravá církev?

International Correspondence Institute
kancelář pro ČSFR

Bedřicha Smetany 523
739 61 TŘINEC I
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