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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
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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!




