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REAL-TIME
Hra o život

Náš sprievodca pri štúdiu Biblie bol nazvaný 
RealTime. Pripomína princíp počítačových 
hier RealTime.   

Aj Božie kráľovstvo má svoje nemenné,
večné zákonitosti. My doňho môžeme vstúpiť 
v reálnej, súčasnej dobe a autenticky v ňom 
žiť. Prajeme vám veľa radosti pri objavovaní 
týchto zákonitosti a v ich real-time aplikácii.

O ČOM SÚ TIETO ÚLOHY?
 Tieto lekcie sú o Božom kráľovstve milosti a o jeho obyvateľoch. Tiež o tom, že medzi Božím
kráľovstvom a kráľovstvom zla prebieha boj. A tiež o tom, ako sa správa obyvateľ Božieho kráľovstva
a ako sa správajú agenti nepriateľskej krajiny.

 Na začiatku svojej verejnej činnosti Kristus vyhlásil chartu svojho kráľovstva. Bolo to jeho Kázanie
na hore, prekvapujúci a láskavý pozdrav ľudstvu. Práve z tohto Kázania bude čerpať námet vždy prvá
lekcia štvrťroka. Ďalšie lekcie štvrťroka sú o právach, možnostiach a prednostiach obyvateľa Božieho 
kráľovstva, ktorý žije dnes v „real-time“.

 Každý týždeň máte tiež možnosť skontaktovať sa s ďalšími študentmi na webových stránkach
sobotnej školy. Využite každý týždeň možnosť porozumieť jednej z tém „real-time“.
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AKO POUŽÍVAŤ TOHTO ŠTUDIJNÉHO SPRIEVODCU
 Všimnite si, že tento sprievodca sa nečíta ako časopis alebo kniha. Každá úloha je na samostatnom
liste a je určená na jeden týždeň. Môžete si ho vybrať a používať samostatne – v sobotu i v priebehu týždňa.

 Každý týždeň využite lekciu spôsobom, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Každý deň v týždni má svoje
vyhradené miesto na liste vždy s rovnakým zameraním (nedeľa: Ako to vidím ja..., pondelok: Čo o tom 
napísali iní...). Jednotlivé dni si môžete pri štúdiu aj poprehadzovať. Nájdite si svoj vlastný spôsob,
ako lekciu čo najlepšie využiť.    

 Na začiatku týždňa si vyberte verš, ktorý sa chcete naučiť naspamäť. Verše sú v časti na stredu. 
Vyberte si však jeden hneď na začiatku týždňa a v priebehu týždňa si ho opakujte. Nezabudnite si ho 
vlastnoručne napísať. Takýmto spôsobom si lekcie postupne osvojíte.

 Nezabudnite tiež vymyslieť a pripísať svoj vlastný výrok k výrokom populárnych osobností, ktoré 
nájdete v časti na pondelok. Prečítajte si ich, premyslite a zvážte, či môžete so všetkými súhlasiť a prečo.


