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lel PROGRAM KŘESŤANSKÉ SLUŽBY

Toto je jeden z 18 kurzů (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 kur-
zech. Učebnice Duchovní dary je pátým kurzem v první části.
Tento kurz můžete studovat samostatně, nebo celou sérii ve správ-
ném pořadí.

Studijní materiály Programu křesťanské služby byly připraveny
jako materiály pro samostudium křesťanských pracovníků. Tyto
kurzy zprostředkovávají studentovi poznání Bible a připravují jej
pro praktickou křesťanskou službu. Tento kurz byl speciálně při-
praven pro křesťanské pracovníky ve všech národech a kulturách.

UPOZORNĚNÍ:

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

Veškerou korespondenci související s kurzem posílej svému in-
struktorovi ICI na adresu, která je vytištěna dole. V případé, že tam
není, napiš, prosím, na následující adresu:

ICI UNIVERSITY National Office
P.O. Box 80
737 01 Český Těšín
Česká republika

Adresa tvé místní kanceláře lel je:



Úvod ke kurzu

"Pokud jde o duchovní daty, bratří, nechtěl bych Vás nechat
v nevědomosti" (lKor 12,2)

Pro Kristovo tělo jsou duchovní dary velice důležité. Je úžasné
učit se o darech, které dal Bůh svým dětem k dispozici. Bez těchto
darl'! nernůže církev existovat ani jít kupředu.

Jako věřící se o duchovních darech musíme dovědět co nejvíc.
Když se naše znalosti rozšíří, najdou duchovní dary větší uplatnění
v našem životě i službě. Budeme větším požehnáním pro rodinu
věřících a budeme efektivnější při šíření evangelia.

Popis kurzu

V tomto kurzu budeme věnovat pozornost třem různým skupi-
nám duchovních daru. Budeme je nazývat (1) dary služebnosti, (2)
další daty služebnosti a (3) dary Ducha.

První skupina - daty služebnosti - zahrnuje ty věřící, kteří jsou
Kristem dáni do církve, aby byli jejími vedoucími.

Ve druhé skupině - další duchovní dary - budeme studovat da-
ry, které jsou pro všechny věřící.

A v poslední skupině - dary Ducha - se budeme učit o devíti da-
rech, které Duch svatý dává věřícím tak, jak sám chce.
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Cíle kurzu

Po skončení tohoto kurzu bys měl být schopen:

1. Popsat důležitost Jednotlivého věřícího jako kanálu pro du-
chovní dary v církvi.

2. Rozumět funkci a účelu různých druhů duchovních darů.

3. Umět porovnat tvořivé dílo Ducha svatého s ničivým dílem
nečistých duchů.

4. Rozpoznat a zhodnotit rozličnost duchovních darů v Kristově
těle.

5. Vysvětlit rozdíl mezi duchovním darem a přirozeným nadáním.

6. Objevit, zažít a rozvíjet duchovní dary ve své službě.

7. Vážit si darů Ducha jako nezbytných pro křesťanský život a
službu.

8. Rozpoznat a řešit problémy týkající se působení duchovních
darů.

Učebnice

Knihu Duchovní dary budeš v tomto kurzu pouzrvat jako
učebnici i studijní příručku. Z jiných učebnic potřebuješ pouze
Blbli. Citace písma jsou z českého Ekumenického překladu (podle
ekumenického vydání z r. 1985). Značka NS za uvedením místa
znamená, že byl použit překlad "Nová Smlouva" (Vydavatelství
KMS, Praha 1994).

Čas potřebný ke studiu

Kolik času budeš potřebovat ke studiu každé lekce, závisí zčásti
na tom, na kolik studovaný předmět znáš, zčásti na úrovni tvých
studijních schopností. Jak dlouho ti bude studium trvat, bude rov-
něž záviset na tom, do jaké míry budeš dodržovat naše pokyny a
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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 sám.

Části studia

Lekce v tomto kurzu jsou rozděleny do tří částí:

1
Název

Co jsou duchovní dary
Porozumění datům služebnosti
Porozumění datům Ducha

Lekce
1-2
3-6
7-93

Struktura lekce a model studia

Každá lekce obsahuje: 1) název, 2) úvod, 3) osnovu, 4) cíle lek-
ce, 5) studijní činnost, 6) rozvinutí lekce včetně studijních otázek, 7)
osobní test (na konci rozvinutí lekce) a 8) odpovědi na studijní
otázky osobního testu (na konci učebnice).

Osnova a cíle lekce ti poskytnou základní informaci o daném
ředméru, při studiu ti pomohou soustředit pozornost na nejdůle-

žitější otázky a upozorní tě na to, čemu by ses měl učit.

Rozvinutí lekce v tomto kurzu ti usnadní prostudovat materiál
důkladné. Díky rozdělení na sekce můžeš studovat po krátkých
chvilich, místo abys musel čekat, až budeš mít čas studovat celou
lekci najednou. Komentáře, cvičení a odpovědi ti pomohou splnit
cíle lekce.

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 o Když si budeš zaznamenávat
do sešitu, nezapomeň si poznamenat číslo otázky a název lekce .
• ornůže ti to později při opakování.
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Nedívej se předem na odpovědi, dokud si sám danou otázku
nezodpovíš. Jestliže odpovíš na otázku sám, daleko lépe si studova-
nou látku zapamatuješ. Až všechny 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 kurz studovat

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

Studijní zprávy za jednodivé kurzy

Ať už studuješ samostatně ve spolupráci s rcr, nebo 've skupině
či třídě, obdržel jsi s tímto kurzem i Brožuru s otázkami, Studijní
zprávy za jednotlivé části kurzu. Tyto zprávy máš vypracovat podle
pokynů daných v kurzu 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 kurzu a závěrečném vyhodnocení všech
studijních 'zpráv instruktorem rCI obdržíš osvědčení o ukončení
kurzu.
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Autor kurzu

Robert L. Brandt je vrchní regionální správce církve Assemblies
of God v Montaně. Byl ordinován r. 1940. Jako pastor sloužil 16
let, byl vrchním regionálním správcem v Severní Dakotě a národ-
ním tajemníkem pro domácí misii v Assemblies of God. Autor
působil v Radě .ředitelů pro Northwest College a v Radě pro vzdě-
1~U1í v Ústřední radě Assemblies of God ve Springfieldu, stát Mis-
SOUľl.

Kromě praxe učitelské a kazatelské psal L. R. Brandt pro Pen-
tccostal Evangel, čtvrtletníky nedělních škol a další publikace pro
Gospel Publishing House ve Springfieldu ve státě Missouri. "je auto-
rem několika kruh, včetně Praying with Paul a Only ?ne Way.

L. R. Brandt dosáhl titulu B.Th. na North Central Bible College
v Minneapolis ve státě Minnesota. Sloužil na výjezdních shromáž-
děních, v křesťanských institutech a v regionálních radách na území
USA i v jiných zemích.

Tvůj instruktor ICI

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

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