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lel PROGRAM KŘESŤANSKÉ SLUŽBY
Toto je jeden z 18 kurzů, které tvoří ICI Program křesťanské služby.
Symbol na levé straně je vodítkem pro pořadí studia v této sérii, kteráje
rozdělena do tří částí, z nichž každá obsahuje šest kurzů. ,,zodpovědný
křesťan; Studie křesťanského správcovství" je prvním kurzem ve třetí
části. Bude pro vás prospěšné, budete-li kurzy studovat ve správném
pořadí.
Studijní materiály programu křesťanské služby jsou připraveny formou samostatných studijních materiálů a jsou určeny zvláště pro křesťanské pracovníky. Kurzy zprostředkovávají studentovi poznání Bible
a připravují jej pro praktickou křesťanskou službu. Tento kurz lze studovat pro získání zápočtu (kreditu) pro pozdější osvědčení nebo pro
osobní rozšíření znalostí.

UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si pozorně úvod ke kurzu. Je důležité držet se stanovených
pokynů, abyste tak mohli dosáhnout cílů kurzu a byli připraveni vypracovat studijní zprávy.
Veškerou korespondenci týkající se kurzu, zasílejte svému instruktorovi ICI na adresu místní kanceláře ICI, vytištěnou dole. Pokud tam
není a neznáte ji, napište laskavě na následující adresu:

ICI UNIVERSITY
AC, Křesťanské centrum
Slovenská 3
737 Ol Český Těšín

ÚVOD KE KURZU
Staňte se spolehlivými správci
Před vámi se otevírá studium důležitého předmětu: Jak se můžete
stát spolehlivým správcem ve všech aspektech a oblastech života.
Tento kurz je rozdělen do tří studijních částí. První část vás uvede do
oblasti vlastnictví, správcovství a do toho, co o nich říká Bible. Ve dvou
lekcích této části najdete vysvětlení daných oblastí a jejich příklady
z Bible. To vám pomůže porozumět tomu, co znamená být správcem.
Druhá část pojednává o tom, jakou má správcovství souvislost s tím,
co máme - naším životem, tělem, časem a našimi schopnostmi. Zjistíte,
co k těmto tématům říká Bible. A protože každý z daných aspektů vašeho životaje určitým vlastnictvím, svěřeným vám Bohem, je třeba, abyste věděli, jak s ním nakládat a užívat je pro jeho slávu. Čtyři lekce této
části vám poskytnou mnoho praktických rad a návrhů, jak to činit.
Ve třetí části budeme hovořit o tom, jakou máte zodpovědnost jako
křesťanští správci ve vztahu k dalším aspektům svého života - k penězům a majetku, domácnosti, sboru (církvi) a společnosti. Čtyři lekce
třetí části vám ukáží způsob, jak plnit své povinnosti v každé z těchto
oblastí. Objasní, co Bible říká o každé z nich, a pomohou vám porozumět principům, jimiž byste se měli řídit.
Kéž vám tyto lekce pomohou správně zacházet se vším, co vám Bůh
svěřil, abyste jednoho dne mohli slyšet z jeho úst: "Správně, služebníku
dobrý a věrný, ... vejdi a raduj se u svého pána." (Mt 25,23)
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Popis kurzu
Zodpovědný křesťan; Studie křesťanského správcovství je kurz, který prezentuje biblické učení o správcovství - Boží roli vlastníka a člověka jako správce. Vysvětlí vám, jak by měl křesťan v praxi provozovat
svou zodpovědnost pro věrné spravování různých oblastí majetku a zdrojů, které mu Bůh svěřil. Navíc se zabývá jeho vztahy v rodině, církvi
a společnosti ve světle jeho role správce.
Cíle kurzu
Po ukončení kurzu byste měli být schopni:
1. Popsat Boží i svou vlastní roli ve vztahu ke správcovství.
2. Vysvětlit, co to znamená, že jste zodpovědní za své jednání jako správCl.

3. Uvést způsoby, jakými můžete naplnit každou z vašich správcovských povinností.
4. Zhodnotit potřebu vydání sebe i toho, co máte, Bohu a rozvíjení vašich schopností pro použití v jeho službě.
Učebnice
Knihu Zodpovědný křesťan; Studie křesťanského správcovství od José
R. Silvy Delgado budete v tomto kurzu používat jako učebnici i studijní
příručku. Bible je jedinou další studijní knihou, kterou budete potřebovat. Citace Písma jsou, pokud není uvedeno jinak, z českého Ekumenického překladu.

tas potřebný ke studiu
Kolik času budete potřebovat na studium každé lekce, závisí zčásti
na tom, nakolik studovaný předmět znáte, zčásti na úrovni vašich studijních schopností. Jak dlouho vám bude studium trvat, bude rovněž
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záviset na tom, do jaké míry budete dodržovat naše pokyny a v jaké
míře se u vás vyvine schopnost samostatně studovat. Rozvrhněte si studium tak, abyste dosáhli cílů, které vymezil autor, i těch, které si stanovíte sami.
Struktura lekce a model studia
Každá lekce obsahuje: 1) název lekce, 2) úvod, 3) přehled lekce, 4)
cíle lekce, 5) studijní činnost, 6) rozpracování lekce, včetně studijních
otázek, 7) samostatně hodnocený test a 8) odpovědi na studijní otázky.
Přehled lekce a cíle lekce vám poskytnou základní informace o daném předmětu, pomohou vám zaměřit svou pozornost při studiu na nejdůležitější otázky a upozorní vás na to, co byste se měli naučit.
Většinu otázek lze zodpovědět v prostoru, který je na to v učebnici
vyhrazen. Delší odpovědi by měly být zodpovězeny do sešitu, který si
za tímto účelem pořídíte. Když si své odpovědi budete zaznamenávat
do sešitu, nezapomeňte si poznamenat číslo otázky a název lekce. Pomůže vám to později při opakování.
Nedívejte se předem na odpovědi, dokud sami na danou otázku neodpovíte. Když odpovídáte na otázku sami, mnohem lépe si probíranou
látku zapamatujete. Až všechny studijní otázky zodpovíte, zkontrolujte
si své odpovědi s odpověďmi uvedenými v závěru každé lekce. Opravte si ty odpovědi, na které jste odpověděli nesprávně. Odpovědi nejdou
po sobě v běžném pořadí podle čísel, abyste náhodou nezahlédli odpověď na následující otázku.
Tyto studijní otázky jsou velmi důležité. Pomohou vám zapamatovat
si hlavní myšlenky uvedené v lekci a aplikovat do praxe principy, které
jste se naučili.
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Jak odpovídat na otázky
V příručce studenta se vyskytuje několik různých druhů studijních
otázek a otázek v samostatně hodnocených studijních testech. Níže jsou
uvedeny příklady několika typů otázek i jak se na ně odpovídá. Pokud
se objeví ještě další typ otázek, najdete u nich specifické pokyny, jak
s nimi zacházet.
VÝBĚR Z VÍCE MožNoSTÍ požaduje, abyste vybrali jednu odpověď z několika, které jsou vám nabídnuty.
Příklad

1 Bible má celkem
a) IOOknih.

b) 66 knih.
c) 27 knih.
Správná odpověď je b) 66 knih. Zakroužkujte tedy ve své příručce
studenta písmeno b) stejným způsobem, jak je uvedeno zde:
1 Bible má celkem
lOOknih.
b) 66 knih.
~ c 27 knih.

U některých otázek výběru z více možností může být více správných odpovědí. V takovém případě zakroužkujte písmeno před každou
správnou odpovědí.
PRAVDA - NEPRAVDA. V případě těchto otázek jste žádáni, abyste z následujících tvrzení vybrali ta, která jsou pravdivá.
Příklad
2 Která z následujících tvrzení jsou PRAVDN Á?
a Bible má celkem 120 knih.
@3ible je poselstvím pro věřící v dnešní době.
c Všichni bibličtí pisatelé psali v hebrejštině.
@:>uch svatý autory biblických knih inspiroval.
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Tvrzení bad jsou pravdivá. Můžete zakroužkovat písmena těchto
dvou správných odpovědí tak, jak to uvádíme výše.
Otázky PŘIŘAZovÁNÍ požadují, abyste k sobě navzájem přiřadili
to, co k sobě patří, například jména k jejich popisu, biblické knihy k jejich
autorům atd.
Příklad
3 Napište číslo, představující jméno vůdce, před čin, který vykonal.
.J..a Obdržel zákon na hoře Sinaj.
1) Mojžíš
.?.b Převedl Izraelity přes Jordán.
2) Jozue
.?.c Pochodoval kolem Jericha .
•J.• d Žil na faraónově dvoře.
Popis a a d hovoří o Mojžíšovi, popis bac hovoří o Jozue. Můžete
napsat číslici 1 před a a d a číslici 2 před bac tak, jak to vidíte výše.

Jak kurz studovat
Studujete-li tento kurz samostatně, vyhodnocení veškeré vaší práce
může probíhat prostřednictvím pošty. Ačkoliv byl kurz ICI připraven
tak, abyste jej mohli studovat samostatně, můžete jej studovat také ve
skupině nebo ve třídě. Je-li tomu tak, veškeré další potřebné informace
vám poskytne váš instruktor ICI.
Možná máte zájem o použití tohoto kurzu v domácí skupince biblického studia, ve třídě ve vašem sboru nebo na biblické škole. Zjistíte, že
jak obsah předmětu, tak i studijní metody se výborně hodí k tomuto
účelu.

Studijní zprávy za jednotlivé části kurzu
Na konci této učebnice najdete Studijní zprávy za jednotlivé části
kurzu a Listy pro odpovědi. Řiďte se instrukcemi, jež jsou součástí tohoto kurzu i části se Studijními zprávami.
Vypracujte odpovědi na Listech pro odpovědi a odešlete je vašemu
instruktorovi k opravě a podnětům k vašemu studiu. I v případě, že ne-
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studujete pro získání kreditu ICI, můžete mít užitek z toho, že vypracujete otázky ve Studijní zprávě.
Osvědčeni
Po úspěšném ukončení kurzu a závěrečném vyhodnocení všech studijních zpráv instruktorem ICI obdržíte osvědčení o ukončení kurzu.
Autor kurzu
José R. Silva Delgado strávil 35 let aktivní pastorskou službou.
V současné době je pastorem ve městě Valdivia v Chile, svém rodišti.
Předtím, než se podruhé ve svém životě usadil ve Valdivii, byl pastorem
sborů v Rio Bueno, La Union, La Pami11aa La Legua v Santiagu v Chile.
Kromě své pastorské služby pracoval v národní radě své církve jako
člen rady a oblastní vedoucí. Působil také jako vysokoškolský profesor.
V současné době, kromě své pastorské činnosti ve Valdivii, píše
a překládá pro nakladatelství VIDA, které se nalézá v Miami na Floridě. Je ženatý s Cecilií Mancillou Rios a mají spolu šest dětí.
Váš instruktor

ICI

Váš instruktor ICI vám ochotně pomůže, nakolik to jen bude možné.
Máte-li nějaké otázky, ať už se týkají kurzu nebo jednotlivých studijních zpráv, klidně se na něj obraťte. Pokud chce tento kurz studovat
několik lidí najednou, žádejte informace, jaká konkrétní opatření jsou
pro skupinové studium nutná.
Ať vám Bůh žehná při studiu učebnice Zodpovědný křesťan; Studie
křesťanského správcovství. Kéž toto studium obohatí váš život i křesťanskou službu a pomůže vám, abyste ještě užitečněji plnili svůj úkol
v těle Kristově.
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Část p_rv_n_í
Co nám Bible říká o správcovství
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