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lel PROGRAM KŘESŤANSKÉ SLUŽBY

Toto je jeden z ]8 kursů (předmětů), 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. Království, moc a sláva je druhým kursem v první části. Bude
prospěšné studovat tyto kursy ve správném pořadí.

Studijní materiály Programu křesťanské služby byly připraveny
formou samostatných studijních materiálů a jsou určeny zvláště pro
křesťanské pracovníky. Tyto kursy zprostředkovávají studentovi po-
znání 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
připraven 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. Box 80
Leoše Janáčka 5
73701 Český Těšín
Česká republika

Adresa tvé místní kanceláře ICI je:

ICI UNIVERSITY
National Office - ČR



ÚVOD KE KURSU

Seznam se s novou smlouvou (úmluvou), kterou Bůh učinil s člově-
kem

v tomto kursu budeš studovat Nový zákona - novou smlouvu
(úmluvu), kterou Bůh učinil s člověkem skrze Ježíše Krista. Nový
zákon nám vypráví o tom, jakým způsobem nás Bůh zachránil před
věčným zahynutím. Dovídáme se z něj, jak můžeme být přeneseni do
Božího království skrze Ježíše Krista i jak můžeme zakoušet jeho moc
ve svém každodenním životě. Nový zákon rovněž líčí slavný návrat
našeho Spasitele i úžasnou budoucnost, která se v něm stala naším
údělem.

První část knihy ti poskytne celkový přehled všech novozákonních
knih i doby, v níž byly sepsány. Pak se seznámíš s knihami, které
zachycují Ježíšův pozemský život a službu. Postupně si prostuduješ
všechny čtyři evangelijní záznamy Ježíšova zcela jedinečného po-
selství a jeho mocných činů a zázraků. Současně se seznámíš i se zemí,
kde žil, a lidmi, kteří o něm psali.

Druhá část se zaměřuje na knihy, které popisují vznik církve ajejí
rozšíření do celého Římského impéria. Budeš svědkem toho, jak
apoštolové a ostatní věřící hlásali radostnou zvěst o spasení Židům i
Řekům, otrokům i jejich pánům, těm, kdo upřímně a opravdově
hledali, i pochybovačům. Prostuduješ si listy, které byly adresovány
rozličným křesťanským obcím, jež v té době na mnoha místech vzni-
kaly. Seznámíš se přitom s jejich problémy i s radostí, kterou prožívali.
Uvidíš, jak byly církve mocí Boží utvářeny a zachovávány.

V třetí části se seznámíš s knihami, které byly napsány v době, kdy
se církev dále šířila a rostla. Uvidíš, jakým způsobem se vyrovnala
s pronásledováním ze stany těch, kdo ji nenáviděli, i jakým způsobem
čelila těm, kdo zapírali Pána, i jejich bludným naukám. Budeš se blíže
zabývat směrnicemi, které byly sepsány pro vedoucí v církvi. Poznáš,
jak slavný je budoucí úděl církve. V této části se rovněž dozvíš, jak se
dostal Nový zákon až k nám. Seznámíš se s důvody, proč se můžeš i
dnes při svém hledaní Boha a snaze sloužit mu na tuto knihu cele
spoléhat.
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KRÁLOVSTYÍ, MOC A SLÁVA

Během uvedeného studia zjistíš, že Nový zákon je Božím po-
selstvím pro tebe. Získané vědomosti ti pomohou, abys pravdy obsa-
žené v této knize nejen sám lépe pochopil, ale mohl jim učit i druhé.

Mezidobí mezi Starým a Novým zákonem

Možná že ses už zabýval studiem Starého zákona. Pokud ano, jistě
si vzpomínáš, že jeho dějinné vyprávění končí opětovným postavením
jeruzalémského chrámu. Na začátku novozákonního vyprávění však
zjišťujeme, že Jeruzalém je pod nadvládou Římanů. K čemu všemu
tedy vlastně došlo v době mezi oběma Zákony - v "mezidobí mezi
Starým a Novým zákonem"?

V r. 586 byla poslední skupina Židů odvedena z Jeruzaléma do
babylónské zajetí. Během tohoto zajetí dobyli babylónskou říši Per-
šané. Ti dovolili Židům, aby se navrátili do své vlasti; nevelký počet
Židů se skutečně vrátil zpět do Palestiny. Takto tedy skončilo sedmde-
sátileté vyhnanství. Navrátilci znovu vystavěli chrám a usadili se v zemi.
Mnoho Židů se však do Palestiny již nevrátilo. Někteří z nich zůstali
v Babylónu. Ostatní byli nakonec rozptýleni mezi národy. V dějinách
se pro to ujal název diaspora (řec, rozptýlení).

Nad Persií zvítězil mladý Alexandr Veliký, král makedonský. Jeho
armáda dobyla rozsáhlá území včetně Sýrie, Palestiny a Egypta. Ale-
xandr však umírá ve věku pouhých třiatřiceti let a jeho politické
impérium jej dlouho nepřežilo. Avšak řecká kultura, kterou prosa-
zoval v celé své říši, měla přetrvávající vliv na Palestinu i celý starověký
svět.

Po Alexandrově smrti v r. 323 př. n. I. se v Palestině vystřídalo
u moci několik cizích mocností. Seleukovec Antiochos IV. Epifanes
(175-164 př. n. 1.) se snažil provést násilnou helénizaci židovského
národa. Zakázal židovské bohoslužby ajeruzalémský chrám znesvětil.
To vše vyvolalo židovskou vzpouru (makabejské války). Po něko-
likaletých válkách Židé získali vládu nad Jeruzalémem a očistili
chrám. Boje o nezávislost pokračovaly až do r.142 př. n.1. Toto období
se nazývá obdobím Makabejců - podle Júdy Makabejského (makkabí
= kladivo), vojenského vůdce židovského povstání, který v bojích
zasazoval nepříteli velmi silné a citelné rány a dobýval jedno vítězství
za druhým.
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ÚVOD KE KURSU

Údobí židovské nezávislosti trvalo od r. 142 př. n. 1.do r. 63 př. n.
1., kdy byl Jeruzalém dobyt římským vojevůdcem Pompeiem a celá
Palestina se ocitla pod svrchovaností Říma. V té době to byli Hasmo-
nejci, kdo pokračovali v boji proti cizí nadvládě. Vedli však boje i mezi
sebou. Hasmonejci byli potomky Šimeóna Makabejského, jednoho
z Judových bratří (Juda byl zabit v r. 162 př. n.1.) Mezitím moc Říma,
který byl od r. 200 př. n. 1. dominantní silou v celé oblasti, dále rostla.
Poslední Hasmonejec u moci byl v r. 37 př. n. 1. zabit Herodem
Velikým, kterého Římané dosadili jako židovského krále. Herodes byl
také u moci, když se narodil Ježíš Kristus.

Při tvém studiu ti pomůže, když budeš mít zmíněná fakta o mezi-
dobí mezi Starým a Novým zákonem neustále na paměti. Události této
doby měly totiž značný vliv na židovské náboženství a podílely se ve
veliké míře na utváření světa, do kterého se narodil Ježíš.

Popis kursu

Království, moc a sláva: Přehled Nového zákona je studijní kurs,
který křesťanským pracovníkům pomůže seznámit se s celým obsahem
Nového zákona. Kurs klade důraz na dějinné pozadí, charakteristiku
a učení jednotlivých novozákonních knih. Díky němu získá křesťanský
pracovník důvěru v naprostou hodnověrnost Nového zákona a ve své
službě bude lépe vystrojen k tomu, aby se mohl o ony vzácné novo-
zákonní pravdy dělit s druhými.

Cíle kursu

Po ukončení tohoto kursu bys měl být schopen:
1. Popsat dějinné pozadí, autora i poselství jednotlivých knih Nového

zákona.
2. Určit důležitá místa spojená s pozadím Nového zákona, životem

Ježíšovým a šířením prvotní církve.
3. Vysvětlit, proč se můžeme na Nový zákon zcela spolehnout jako na

hodnověrný a přesný záznam života Ježíšova a učení apoštolů.
4. Přijmout Nový zákon jako Boží poselství, určené tobě, a účinněji se

dělit o jeho pravdy s druhými.
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Učebnice

Knihu Království, moc a sláva: Přehled Nového zákona budeš
v tomto kursu používat jako učebnici i studijní příručku. Z jiných
učebnic potřebuješ pouze Bibli. Citace Písma jsou z českého Ekume-
nického překladu (podle ekumenického vydání z r. 1985). Značka
NPB za uvedením místa znamená, že byl použit Nový překlad Bible
(Vydavatelství KMS, Praha 1994).

Čas potřebný ke studiu

Kolik času budeš potřebovat na studium každé lekce, závisí zčásti
na tom, nakolik studovaný předmět znáš, zčásti na úrovni tvých studij-
ních schopností. Jak dlouho ti bude studium trvat, bude rovnčž záviset
na tom, do jaké míry budeš dodržovat naše pokyny a v jaké míře se
u tebe vyvinou schopnosti pro samostatné studium. Rozvrhni si stu-
dium 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) osnovu, 4) cíle lekce,
5) studijní činnost, 6) rozvinutí lekce včetně studijních otázek,
7) osobní 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 tč na to, čemu by ses-měl učil.

Většinu otázek lze zodpovědět v prostoru, který je na to v učebnici
vyhrazen. Delší odpovědi by měly být zodpovčzeny 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 ne-
zodpovíš. Jestliže si odpovíš na otázku sám, daleko lépe si studovanou
látku zapamatuješ. Až všechny studijní otázky zodpovíš, zkontroluj si
své odpovčdi s odpověďmi uvedenými v závěru každé lekce. Ne-
správné odpovědi si oprav. Odpovčdi nejdou po sobě v běžném pořadí
podle čísel, abys náhodou nezahlédl odpovčď na následující otázku.
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ÚVOD KE KURSU

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
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
studijních zpráv instruktorem ICI obdržíš osvědčení o ukončení kur-
su.

Autoři kursu

Tento kurs pro ICI napsali Jean-Baptiste Sawadogo a Marcia A.
Mungerová. Jean-Baptiste Sawadogo vystudoval vysokou školu Colle-
ge Protestant of Assemblies of God v Horní Voltě. Studoval na
institutu International Bible Training Institute v Anglii. Postgraduální
studium absolvoval na univerzitě v Ougadougou. Nyní pracuje jako
instruktor na biblické škole Assembly of God Bible School v Naga-
bagré v Horní Voltě. Marcia A. Mungerová je misionářkou, která
v současné době pracuje na ICI fakultě vývoje v Bruselu (Belgie).
Dosáhla titulu bakaláře svobodných umění na vysoké škole Biola
College v La Miradě (Kalifornie) a mistra křesťanských studií na
vysoké škole Regent College ve Vancouveru (Kanada).
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KRÁLOVSTVÍ, MOC A SLÁ VA

Tvůj instruktor lel

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 konkrétní 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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Část 1
Ježíš - jeho život

a služba
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