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PROGRAM KŘESŤANSKÉ SLUŽBY ICI

Toto je jeden z 18kurzů (předmětů), které tvoří ICI Program křesťan-
ské služby. Symbol na levé straně je vodítkem pro pořadí studia v této
sérii, kteráje rozdělena do tří částí, každá po šesti kurzech. Učebnice ŽIVÝ
V Kristu: studium spasení je třetím kurzem v druhé části. Bude prospěšné
studovat tyto kurzy ve správném pořadí.

Studijní materiály Programu křesťanské služby byly připraveny for-
mou samostatných studijních materiálů a jsou určeny zvláště pro křesťan-
ské pracovníky. Tyto kurzy zprostředkovávají studentovi poznání Bible a
připravují jej pro praktickou křesťanskou službu. Tento kurz lze studovat
pro získání zápočtu pro pozdější osvědčení nebo pro osobní rozšíření zna-
losti.

UPOZORNĚNÍ

Prosíme tě, aby sis velmi pozorně přečetl úvod ke kurzu. Je důležité
respektovat tyto instrukce, tak abys mohl splnit cíle kurzu a byl připraven
vypracovat studijní zprávy.

Veškerou korespondencí související s kurzem posílej na níže uvede-
nou adresu:

ICI UNIVERSITY
Národní kancelář
P. O. Box 80
73701 Český Těšín

Adresa tvé místní kanceláře ICI.



ÚVOD KE KURZU
Hodláš se pustit do studia velmi důležitého předmětu: spasení. Spase-

ní zahrnuje všechno, co bylo pro nás vydobyto na Golgotě. Kromě toho je
spaseni také naplněním každé naší duchovní potřeby. Spaseni zahrnuje
odpuštění hříchů minulosti, osvobození od moci hříchu v současnosti
a dokonce ochranu před útokem hříchu v budoucnosti (Juda 24).

Spasení je nejen budoucí nadějí, ale také současným zdrojem radosti.
A přece mnozí křesťané ví tak málo, nebo vůbec nic, o spasení jako
o radosti, kterou mohou prožívat již nyní. Myslí si, že spasenije jen cesta,
která vede do nebe. Ale jak uvidíme, Písmo objasňuje, že ti, kteří jsou
účastníky daru spasení, jsou: 1) osvíceni, 2) účastníky Ducha svatého,
3) okusili dobré Boží slovo a 4) okusili různé moci budoucího věku (Žid. 6,
4-5). Křesťané takto prožívají bohatý nebo chudobný závdavek neomeze-
né budoucí radosti nebe podle toho, jak chodí s Pánem na zemi.

Po pečlivém prozkoumání pozadí spasení se budeme zamýšlet
nad řetězem událostí, který začíná v okamžiku, kdy se hříšník odvrátí od hří-
chu (pokání) k Bohu (vira) a činí zásadní obrat ve svém způsobu života
(obrácení). Potom zhodnotíme důsledky nového zrodu, kdy nový věřící
dostává novou přirozenost (znovuzrození) a novou pozici v Boží rodině
(synovstvi). A nakonec budeme zkoumat zodpovědnost věřícího člověka
za to, aby začal duchovně růst hned poté, co přijal spasení. Nezralý křes-
ťan totiž nevěři (plně) Kristu a Jeho moci ke spasení. Takovýto člověk
se duchovně očividně nerozvíjí, protože mu chybí duchovní pokrm (1.
Kor. 3, 1-3, Žid. 5,11-14).

Dozvíš se, že nevědomost a lhostejnost brání duchovnímu růstu
a rozvoji. Nevědomost může být odstraněna čtením Božího Slova
a pochopením hodnoty spasení. Lhostejnost však může být překonána je-
dině působením Ducha svatého ve tvém srdci, když se Mu odevzdáš
a dostaneš hlad a žízeň po spravedlnosti, které jsou charakteristické
pro zdravý duchovní apetit.

Při studiu se dozvíš, že práce Ducha svatého v srdci křesťanů prohlu-
buje jejich duchovní život a vede je k plodné a tvořivé zralosti, budeš
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přemýšlet o způsobu, jakým Duch svatý pracuje, a o tom, jaký je Jeho cíl.
Bude to určitě obohacení tvého života. Mojí modlitbou je, abys po absol-
vování tohoto kurzu dokázal více ocenit své spasení, lépe je pochopil a abys
byl schopen ještě účinněji se o něj podělit sjinými.

Popis kurzu

Živý IIKrrstu: studium spasení se týká učení o spasení. Představuje
spasení jako Boží vůli a popisuje Jeho působení, spočívající v díle smíře-
ní, které Kristus dokonal. Úvodní úvaha je věnována Boží milosti jako
zdroji spasení. Biblické učení o vyvolení a předurčení je zkoumáno jako
základ pro uvažování o individuální úloze Boha a člověka ve spasení.
Pozornost je věnována tomu, aby se zabránilo extrémům ve zveličování
buď iniciativy Boha nebo iniciativy člověka v postupu a ve vývoji spase-
ní. V tomto studiu jsou zahrnuta i biblická učení o pokání, víře, obrácení,
znovuzrození, ospravedlnění, synovství, posvěcení a oslavení.

Cíle kurzu

Když ukončíš tento kurz, měl bys být schopen:

I) Hovořit o jednotlivých úlohách Boha a člověka ve spasení.

2) Logicky uspořádat jednotlivé stupně spasení.

3) Vysvětlit biblický základ pro jistotu spasení.

4) Porovnat přístup ke spasení, jak ho představuje Bible, s kterýmkoliv
jiným nebiblickým přístupem.

5) Hlouběji si vážit Boží lásky, milosti a moudrosti, kteráje zřejmá v Jeho
spasení.

Učebnice

Jako učebnici i studijního průvodce budeš používat ŽIVÝ II Kristu: stu-
dium spaseni, kterou napsal David D. Duncan. Z dalších studijních mate-
riálů se vyžaduje pouze Bible. Citované texty jsou z Kralického
iEkumenického překladu BIble.
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Čas potřebný ke studiu

Kolik času budeš potřebovat na studium každé lekce, závisí zčásti
na tom, nakolik studovaný předmět znáš, zčásti na úrovni tvých studijních
schopnosti. Jak dlouho ti bude studium trvat, bude rovněž záviset na tom,
do jaké míry budeš dodržovat naše pokyny a vjaké 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 předmě-
tu, při studiu ti pomohou soustředit pozornost na nejdůležitější otázky
a upozorni 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 tim
účelem pořídíš. Když si budeš zaznamenávat do sešitu, nezapomeň si po-
znamenat číslo otázky a název lekce. Pomůže ti to později při opakování.

Nedivej se předem na odpovědi, dokud si sám danou otázku nezodpo-
víš. Jestliže si odpovíš na otázku sám, daleko lépe si studovanou látku
zapamatuješ. Až všechny studijní otázky zodpovíš, zkontroluj si své od-
povědi s odpověďmi uvedenými v závěru každé lekce. Nesprávné odpo-
vědi 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 Sl hlavní myš-
lenky uvedené v lekci a aplikovat principy, kterým ses naučil, v praxi.
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Jak odpovědět na jednotlivé otázky

V této učebnici jsou různé typy studijních otázek. Uvádíme některé
typy otázek a způsob, jak na ně odpovědět. Vyskytnou-li se v průběhu
kurzu jiné typy otázek, řiď se instrukcemi, které u nich budou uvedeny.

U typů otázek, kde je možnost VÝBĚRU, se vyžaduje zvolit odpověď
z možností, které jsou uvedeny.

Příklad

1. Bible má celkem

a) ]00 knih

b) 66 knih

c) 27 knih

Správná odpověď je b) 66 knih. Ve svém studijním průvodci dej
do kroužku písmeno b) následujícím způsobem:

1. Bible má celkem

~

lOOknih
bl 66 knih
c 27 knih

(U některých otázek takového typu bude více správných odpově-
dí. V takovém případě zakroužkuj písmeno před každou správnou od-
povědí).

U otázek typu PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ je třeba zvolit, která
z několika uvedených tvrzení jsou PRAVDIVÁ.

Příklad

2. Která z uvedených tvrzení jsou PRVD] VÁ?
a Bible má celkově 120 knih.

®Bible je poselstvím pro věřící v dnešní době.
c Všichni autoři Svatého Písma psali v hebrejštině.

@Pisatelé Bible byli inspirováni Duchem svatým.
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Tvrzení b. a d.jsou správná. Měl bys zakroužkovat tato dvě písmena,
takjakje to uvedeno v příkladě.

Otázky PŘIŘAZOVACÍ vyžadují přiřadit k sobě např. názvy
a charakteristiky, knihy Bible ajejich autory a pod.

Příklad

3. Napiš číslo, označující jméno vůdce před každý výrok, který popisuje
to, co učinil .

.1..8 Obdržel Zákon na hoře Sinaj

.?.b Převedl Izraelce přes Jordán

.?.c Pochodoval kolem Jericha

.1..d Žil na dvoře faraóna

1) Mojžíš

2) Jozue

Výroky označené a. a d. se vztahují k Mojžíši a výroky označené b. a c.
se vztahují k Jozue. Vedle a. a d. bys měl napsat 1, a vedle b. a c. bys měl
napsat2.

Jak tento kurz studovat
Studuješ-li tento kurz samostatně, vyhodnocení tvé práce se může dít

prostřednictvím pošty. I když byl tento kurz 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 kurzu
Ať už studuješ samostatně ve spolupráci s lCI, nebo ve skupině či

třídě, obdržel jsi s tímto kurzem Studijní zprávy zajednotlivé části kurzu
(jsou součástí knihy). Tyto zprávy máš vypracovat podle pokynů daných
v kurzu a ve studijní zprávě. Otázkové listy bys měl vyplnit a poslat své-
mu instruktorovi k opravě a k podnětům ke tvému studiu.

Osvědčení

Po úspěšném ukončení kurzu a závěrečném vyhodnocení všech studij-
ních zpráv instruktorem ICI obdržíš osvědčení o ukončení kurzu.



10 ŽIVÝ V KRISTU

Autor tohoto kurzu

David Duncan byl 12 let misionářem a v současné době pracuje
v ICI UNIVERSITY. Předtím, než přišel do lCl, pracoval 8 let jako ve-
doucí biblického ústavu v Majuro na Marshallových ostrovech.

David Duncan získal hodnost bachelor of arts na California State Uni-
versity - Fullerton. Obdržel rovněž tituly master of arts v oblasti společen-
ských věd na téže universitě a splnil také požadavky pro udělení titulu
doktora teologie na California Graduate School ofTheology.

Tvůj instruktor lel

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

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




