


/'

(

; ,



KŘESŤANSKÁ
ZRALOST

Rick C. Howard _

Připraveno ve spolupráci spersonálem Mezinárodní kanceláře lCl

lel UNIVERSITY
6300 North Belt Line Road

Irving, Texas 75063
U.S.A.



Titul originálu: Christian Maturity _
První vydání 1978
Druhé vydání 1980
Reprint 1982
Reprint 1985
Reprint 1988
Reprint 1990

© 1978, 1980 All Rights Reserved
ICI University
Irving, Texas
U.S.A.

Přeložili: Roman Palla (kap. 3, 4, 5)
Hana Stejskalová (kap. 1,2,6,7,8,9,10)

© 1995 AH Rights Reserved
ICI University
Národní kancelář
Český Těšín
Česká republika

Neoznačené citace z Bible jsou uvedeny podle ekumenického překla-
du. Překlad Nová smlouva (v textu označen NS) byl použit v přípa-
dech, kdy lépe odpovídal anglickým překladům v originále.



OBSAH /

Úvod ke kursu 5

SEKCE I: KŘESfANSKÁ ZRALOST V OBRAZECH

1. Boží touhy po růstu 9

2. Ježíš Kristus: příklad růstu 26 '

3. Další příklady růstu 40

4. Překážky a pomoc v křesťanském růstu 56

SEKCE II:POKROK VDOSAHOVÁNÍ KŘEsfA NSK.ÉZRALOSTI

5. Motivace k růstu 75

6. Prvky, ze kterých se skládá křesťanská zralost 96

,7. Základní pravdy a stavění na nich 118

SEKCE III: DŮKAZY KŘESfANSK.É ZRALOSTI

8. Důkaz křesťanského charakteru 139

9. Důkaz prospěšné služby 156

10. Důkaz duchovní proměny 170

Odpovědi na kontrolní testy 183



ICI PROGRAM KŘESŤANSKt SLUŽBY

Toto je "jeden z 18 kursu (předmětu), které tvoří ICI Program
křesťanské služby. Symbol na levé straně je vodítkem pro pořadí
studia v této sérii, která je rozdělena do tří částí, každá po šesti
kursech. Kiesťanská zralost je prvním kursem v první části. Bude
prospěšné studovat tyto kursy ve správném pořadí.

Studijní materiály Programu křesťanské služby byly připraveny
formou samostatných studijních materiálu a jsou určeny zvláště pro
křesťanské pracovníky. Tyto kursy zprostředkovávají studentovi poz-
nání Bible a připravují jej pro praktickou křesťanskou službu. Tento
kurs lze studovat pro získání zápočtu pro pozdější osvědčení nebo pro
osobní rozšíření znalostí.

UPOZORNĚNÍ

Prosíme tě, aby sis velmi pozorně přečetl úvod ke kursu. Je důležité
respektovat tyto instrukce, tak abys mohl splnit cíle kursu a byl

řipraven vypracovat studijní zprávy.

Veškerou korespondenci související s kursem posílej svému in-
struktorovi ICI, na adresu, která je vytištěna dole. V případě, že tam
není a neznáš ani adresu své místní kanceláře ICI, napiš, prosím, na
následující adresu:

ICI UNIVERSITY National Office
P.O. BoxBO
Leoše Janáčka 5
737 Ol Český Těšín
Česká republika

Adresa tvé místní kanceláře ICI je: •



ÚVOD KE KURSU

Křesťanská zralost je všudypřítomným cílem věřících y Kristu.
Tímto cílem je dosáhnout "postavy Kristovyplnosti" (Ef 4,13). Jakkoli
se žádnému věřícímu nepodaří dosáhnout úplné podoby s Kristem za
celý pozemský život, Bible ji pokládá za cíl každého křesťana. Je lépe
usilovat o cíl, který je příliš vysokýa zajišťuje mnoho, než usilovat o cíl,
který je příliš nízký a zajišťuje málo. Závažnost tématu vyžaduje, aby
tento kurs byl důkladně založen na Bibli. V celém kursu jsou proto
odkazy na Písmo.

První část kursu představuje ilustrace růstu, zdůrazňujíc růst Ježí-
še. Pro ilustraci duchovního růstu jsou připojeny popisy přirozeného
růstu. Jsou komentovány překážky i pomoc v duchovním pokroku.
Kurs je soustředěn na pokrok v duchovním růstu. Protože dozrávání
v Krista je dlouhý proces, je věnováno úsilí odděleným přítomným
cílům věřícího pro jeho budoucnost. Zdůrazňuje se, že náš pokrok
zahrnuje spolupráci s Duchem svatým a sdílení víry s ostatními. A
konečně, jsou zdůrazňovány důkazy křesťanské zralosti. To, jak se
charakter a služba věřícího blíží Kristu, je prezentováno jako svědectví
duchovního růstu a kurs končí zdůrazněním proměny věřícího Du-
chem svatým.

Hlavním cílem kursu je pomoci studentům stát se více podobnými
Kristu a povzbudit je, aby v tomtéž pomáhali druhým. Ať vám Bůh
žehná a pomáhá vám činit pokroky ve zralosti během studia tohoto
kursu.
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Popis kursu

Kfesťanská zralost je úvodním studiem předmětu křesťanského
růstu. Studium věnuje pozornost roli křesťanské služby v růstu křes-
ťana.

Biblické přiblížení předmětu činí kurs přijatelným na mezinárodní
úrovni. Kurs vede studenty k neustálému vzájemnému působení s Bo-
žím slovem, které je základem studia.

Kursje praktický, soustřeďuje se na to,jak má student činit pokrok
v přibližování se ke Kristově podobě v každodenním křesťanském
životě a službě. Biblické ilustrace Kristova růstu a lekce založené na
Bibli dávají studentům materiál pro použití vjejich vlastní křesťanské
službě.

Cíle kursu

Po ukončení tohoto kursu bys měl být schopen:
1. Vysvětlit tendenci k růstu neodmyslitelnou v d&chovním životě a

nechat ji, aby nám pomáhala růst. v Kristu.
2. Uvést duchovní zralost do vztahu s každodenním životem v takových

záležitostech jako je rozlišování mezi dobrým a zlým a aplikace
biblické zvěsti.

3. Vysvětlit, proč křesťan nernůže zrát bez společenství s Bohem.
4. Vysvětlit duchovní zralost v termínech úplnosti a dokončenosti jako

protikladu k dokonalosti.
5. Popsat roli Ducha svatého v křesťanské zralosti.
6. Vysvětlit osobní zkušenosti s analýzou pokroku v používání vůle ke

zdokonalení vlastní duchovnosti
7. Zažít větší křesťanskou zralost skrze rostoucí všeobecnou užiteč-

nost ve službě v církvi

Učebnice

V tomto kursu budeš používal jako učebnici i studijní příručku
knihu Kfesťanská zralost od Ricka C. Howarda.

Čas potřebný ke studiu

Kolik času budeš potřebovat na studium každé lekce, závisí zčásti
na lom, nakolik studovaný předmět znáš, zčásti na úrovni tvých studij-
ních schopností. Jak dlouho ti bude studium trvat, bude rovněž záviset
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na tom, do jaké míry budeš dodržovat naše pokyny a v jaké míře se
u tebe vyvinou schopnosti pro samostatné studium. Rozvrhni si studi-
um tak, abys dosáhl cílů, které vymezil autor, jakož i těch, které sis
stanovil ty sám.

Struktura lekce a model studia

Každá lekce obsahuje: 1) název, 2) úvod, 3) plán lekce, 4) cíle
lekce, 5) studijní aktivity, 6) praktickou část včetně studijních otázek,
7) kontrolní test a 8) odpovědi na studijní otázky.

Osnova a cíle lekce ti poskytnou základní informaci o daném
předmětu, při studiu ti pomohou soustředit pozornost na nejdů-
ležitější otázky a upozorní tě na to, čemu by ses měl učit.

Většinu otázek lze zodpovědět v prostoru, který je na to v učebnici
vyhrazen. Delší odpovědi by měly být zodpovězeny v sešitu, který si za
tím účelem pořídíš. Když si budeš zaznamenávat do sešitu, neza-
pomeň si poznamenat číslo otázky a název lekce. Pomůže ti to později
při opakování.

Nedívej se předem na odpovědi, dokud si sám danou otázku nezod-
povíš. Jestliže si odpovíš na otázku sám, daleko lépe si studovanou
látku zapamatuješ. Až všechny studijní otázky zodpovíš, zkontroluj si
své odpovědi s odpověďmi uvedenými v závěru každé lekce. Ne-
správné odpovědi si oprav. Odpovědi nejdou po sobě v běžném pořadí
podle čísel, abys náhodou nezahlédl odpověď na následující otázku .

. Otázky jsou velice důležité. Pomohou ti zapamatovat si hlavní
myšlenky uvedené v lekci a aplikovat principy, kterým ses naučil,
v praxi.

Jak tento kurs studovat

Studuješ-li tento kurs samostatně, vyhodnocení tvé práce se může
dít prostřednictvím pošty. I když byl tento kurs ICI připraven tak, abys '
jej mohl studovat samostatně, můžeš jej také studovat ve skupině nebo
třídě. Je-li tomu tak, další potřebné informace ti poskytne tvůj učitel.

Studijní zprávy za jednotlivé části kursu

Ať už studuješ samostatně ve spolupráci s ICI, nebo ve skupině či
třídě, obdržel jsi s tímto kursem i Brožuru s otázkami, Studijní zprávy
za jednotlivé části kursu. Tyto zprávy máš vypracovat podle pokynů
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daných v kursu a v brožuře s otázkami. Otázkové listy bys měl vyplnit
a poslat svému instruktorovi k opravě a k podnětům ke tvému studiu.

Osvědčení

Po úspěšném ukončení kursu a závěrečném vyhodnocení všech
studijnich zpráv instruktorem ICI obdržíš osvědčení o ukončeni kur-
su.

Autor tohoto kursu

Rick C. Howard je pastorem Peninsula Christian Center v Red-
wood City v Kalifornii a také instruktorem na Bethany Bible College
v Santa Cruz v Kalifornii. Uveden do služby byl v roce 1%1 v As-
semblies of God. Sloužil též na Northeastern University v Bostonu
v Massachusetts, na Evangel College ve Springfieldu v Missouri a na
National College Youth Representative for the General Council of
the Assemblies of God ve Springfieldu v Missouri.

Tento kursu píše ze svých zkušeností autora, editora a biblického
instruktora. Jako učitel a kazatel cestoval po celém světě.

Vedle učitelské a kazatelské činnosti je Rick C. Howard autorem
mnoha knih, jako například The Servant {Ind His Lord, The Koinonia
Principle, The Christ Cell a Christian CenterPrincipies.

Rick C. Howard vystudoval Grove City College v Pensylvánii a
Memphis State University v Memphisu v Tennessee.

Tvůj instruktor ICI

Tvůj instruktor ICI ti ochotně pomůže, nakolik to jen bude možné.
Máš-li k tomuto kursu nebo k jednotlivým studijním zprávám jakékoli
otázky, klidně se na něj obrať. Pokud chce tento kurs studovat více
lidí najednou, žádejte informace, jaká konkrétni opatření jsou pro
skupinové studium nutná.

Ať ti Bůh při studiu tohoto kursu požehná. Kéž tento kurs obohatí
tvůj život i křesťanskou službu a pomůže ti, abys splnil svůj úkol v těle
Kristově.
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