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ICI PROGRAM KŘESŤANSKÉ SLUŽBY

Toto je jeden z 18 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. Učebnice Stany, chrámy a paláce je druhým kursem v druhé
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
737 01 Český Těšín
Česká republika

Adresa tvé místní kanceláře ICI je:

ICI UNIVERSITY
NationalOffice - ČR



"Uvod ke kursu

Seznam se s lidem Božím a jeho dějinami

v tomto kursu budeš studovat Starý zákon, první část vůbec
nejdůležitější knihy na celém světě - Bible svaté. Starý zákon hovoří
o Stvořiteli nebe a země; zároveň je i záznamem jeho jednání s lidem,
který si vyvolil za nástroj požehnání pro celý svět - s lidem Božím.

První část obsahuje úvodní lekci, díky níž pochopíš, proč je po-
selství Starého zákona osobním poselstvím pro tebe. Dozvíš se mnoho
zajímavého o tom, jak byly tyto starozákonní spisy uchovávány a věrně
předávány až po dnešní dobu. Ve zbývajících lekcích první části se
budeme zabývat stvořením lidstva a způsobem, jak Bůh lidem zjevoval
sebe sama. Budeš svědkem, jak si Bůh pro sebe povolal zvláštní lid i
jak jej "pevnou rukou a vztaženou paží, za veliké hrůzy, se znameními
a zázraky" vysvobodil z otroctví a poroby. Uvidíš, jak je vyučoval pravé
bohoslužbě.

V druhé části se blíže seznámíš s územím Palestiny - zemí, kterou
Bůh zaslíbil svému lidu. Připojené mapy a grafická znázornění ti
pomohou poznat charakter této země a její hlavní zeměpisné znaky.
Budeš svědkem, jak lid Boží vstupuje do zaslíbené země, obsazuje ji
a postupně zaujímá své místo mezi ostatními národy světa. Spatříš
velkolepost, skvělost a nádheru, jimiž se tento lid vyznačoval, dokud
poslouchal Hospodina, svého Boha.

Ve třetí části budeš následovat Boží lid na jeho smutné pouti do
vyhnanství. Přesídlení a život v zajetí byly důsledkem jejich nepo-
slušnosti vůči Bohu. Byla to doba srdceryvného selhání. Zjistíš však,
že ani tehdy Bůh ke svému lidu nepřestal promlouvat. Uvidíš, jak je
přivedl zpět do jejich země a vložil jim do srdce, aby obnovili vše, co
bylo předtím zničeno. Uvedené údobí dějin Božího lidu ti poskytne
cennou lekci o důležitosti poslušnosti a o možnosti obnovy.
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STANY, CHRÁMY A PALÁCE

Tento kurs ti napomůže k lepšímu pochopení nejenom Starého
zákona, nýbrž stejně tak i Nového, poněvadž Nový zákon je naplněním
Starého. Díky studiu dějin Božího lidu poroste i tvoje osobní známost
Božích cest a jeho slova, což obohatí tvůj celý život s Bohem.

Popis kursu

Učebnice Stany, chrámy a paláce je pro studenta úvodem ke
Starému zákonu. Důraz klade na dějiny Božího lidu, přičemž zvláštní
pozornost věnuje Božím mocným činům a s nimi souvisejícímu pro-
rockému slovu. Zabývá se sledem událostí a zkušeností, jimiž Boží lid
procházel, i jejich významem - jak pro ně, tak i pro nás. Zkoumá
vztah lidu k Hospodinu, jejich úspěchy a selhání. Pozorný student se
tak naučí ze Starého zákona mnohým pravdám, jež mu velice pomo-
hou v jeho chápání celé Bible, v chození s Bohem i ve službě konané
pro něj.

Cíle kursu

Po ukončení tohoto kursu bys měl být schopen:
1. Vysvětlit, proč i dnešní věřící může mít veliký užitek ze studia

Starého zákona.
2. Popsat území Palestiny a uvést hlavní události z dějin lidu Božího.
3. Náležitě docenit hodnotu jednotlivých druhů starozákonních spisů.
4. Používat v praxi pravdy, jimž ses ze Starého zákona naučil, a stejně

tak jim vyučovat i druhé.

Učebnice

Knihu Stany, chrámy a paláce budeš v tomto kursu používat jako
učebnici i studijní příručku. Z jiných učebnic potřebuješ pouze Bibli.
Citace Písma jsou z českého Ekumenického překladu (podle ekume-
nického vydání z r. 1985). (Totéž platí o uváděných odkazech;
v případě použití Kralické bible je nutno pamatovat na odlišné číslo-
vání veršů a kapitol u některých starozákonních knih - v takovém
případě viz EP, číslování v závorkách.) Značka NPB za uvedením
místa znamená, že byl použit Nový překlad Bible (Vydavatelství KMS,
Praha 1994).
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ÚVOD KE KURSU

Čas potřebný ke studiu

Kolik času budeš potřebovat na studium každé lekce, závisí zčásti
na tom, nakolik studovaný předmět znáš, zčásti na úrovni tvých stu-
dijních schopností. Jak dlouho ti bude studium trvat, bude rovněž
záviset na tom, do jaké míry budeš dodržovat naše pokyny a v jaké
míře se u tebe vyvinou schopnosti pro samostatné studium. Rozvrhni
si studium 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 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.

Nedivej 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 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-Ii tento kurs samostatně, vyhodnocení tvé práce se může
dít prostřednictvím pošty. I když byl tento kurs lel připraven tak, abys
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STANY, CHRÁMY A PALÁCE

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.

Autor kursu

Rick C. Howard je ordinovaným služebnľkem evangelia od roku
1961. V současné době slouží jako pastor v Redwood City v Kalifornii
a zároveň je instruktorem' na vysoké škole Bethany Bible College
v Santa Cruz v Kalifornii. Doposud rovněž zastupuje mládež v celo-
národní organizaci své církve. Působí na fakultách univerzity North-
eastern University v Bostonu v Massachusetts a vysoké školy Evangel
College ve Springfieldu v Missouri.

Rick C, Howard v tomto kursu těží ze svých bohatých zkušeností
autora, editora a biblického instruktora. Je mimo jiné autorem knih:
The Servant and His Lord, The Koinonia Princi'ple, The Christ Cell,
Christian Center Principles. Je rovněž autorem ICI kursu Programu
křesťanské služby nazvaného Křesťanská zralost. Jako kazatel a učitel
navľc rozsáhle procestoval mnohé části světa.

Rick C. Howard dosáhl titulu B. A. na vysoké škole Grove City
College v Pensylvánii a titulu M. A. v oblasti dějin na univerzitě
Memphis State University v Memphis, Tennessee.
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ÚVOD KE KURSU

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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