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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
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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 ..
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