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lel PROGRAM KŘESŤANSKÉ SLUŽBY

Toto je jeden z 18 kursů, 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. Modlitba a
uctívání je prvním kursem ve 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 810
Leoše Janáčka 5
73701 Český Těšín
Česká republika

Adresa tvé místní kanceláře ICI je:



,
Uvod ke kursu

Uctívat znamená oslavovat Boha. Uctívat je totéž co sloužit Bohu.
Chceme vás uvést do jiné dimenze modlitby a uctívání. Znamená to,
že vás chceme uvést do nového způsobu života. Prvně se vám může
zdát, že mluvíme o všem možném, jen ne o modlitbě, ani o uctívání.
Může se stát, že začnete přemýšlet nad tím, zda se lze naučit modlitbě
studiem o Boží jsoucnosti, Q realitě nebe, o slávě, o království a o Boží
vůli, o způsobu života, o jednání s bližními, o vítězství nad pokušením
a o tom, co dělat v nemoci a v problémech. Může se to jevit jako
vyhýbání se tématu.

Přesto pohled, který zaměříme na modlitbu, kterou Ježíš učil své
učedníky, když se Jej ptali jak by se měli modlit, nám dovolí všimnout
si, jak veškeré tyto věci do své modlitby začlenil. Byl to Ježíš, kdo říkal:
"Nesmíte oddělovat modlitbu a uctívání od svého žití. Nesmíte si po
pronesené modlitbě říct něco jako: "A teď jsem skončil, takže se
vrátím ke své práci."

To je obrovská lekce, jakou se o modlitbě od Ježíše máme naučit.
Modlitba není něco, co je konečné. Neukončí ji žádné "amen". Jeto
nekonečná aktivita, vetkaná do každičké součásti našeho života. Jeto
způsob myšlení, nemůže být oddělena od ničeho, co děláme.

Takže čas, místo nebo slova uctívání jsou věci, o nichž v téhle knize
nemluvíme. Spíše je tu modlitba prezentována jako příprava pro
uctívání, a uctívání jako životní konstanta, to vše způsobem, jaký je
Bohu příjemný a jaký naplní jeho záměry.
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Popis kursu
Tento kurs je studií modlitby a uctívání s důrazem kladeným na

prvenství Boží slávy a Božího království nad lidskými potřebami i
touhami. Je rovněž zdůrazněn fakt, že potřebné pro život věci jsou
zajištěny pro ty, kteří tyto priority ctí.

Studie se opírá o Matouše 6,5 - 13, ale klíčový verš, který obsahuje
centrální pravdu, je v Matouši 6,33: "Hledejte především jeho krá-
lovství a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno."

Začátek je vpostavení věřícího jako syna Božího. Protože je synem,
má přístup před Boží trůn s důvěrou, že jeho modlitba bude vyslyšena ..

Jako člen Boží rodiny má rodinné zájmy v srdci a dává přednost
jménu svého Otce, jeho království a jeho vůli ve všem, cokoliv dělá.
Tento postoj se odrazí rovněž v jeho modlitbách.

Pokud člověk pokládá Otcovu vůli za přednější než svou vlastní,
předkládá své osobní požadavky s důvěrou, že již předtím, než je
vyslovil, Otec už věděl, že "všechny tyto věci" potřebuje.

Zvláštní důraz je kladen na modlitbu a uctívání ve vztahu k službě.
Zatímco je tento materiál vhodný pro tvůj duchovní růst a vzdělávání,
je tvarován zároveň takovým způsobem, aby byl nástrojem biblického
studia. Má tedy sloužit dvojímu záměru. Může se stát podkladem
k osobnímu ztišení, a může také zlepšit efektivitu tvé komunikace
s Božím Slovem.

Cíle kursu
Po ukončení tohoto kursu bys měl být schopen:
1. Mít osobní zkušenost Boha milujícího, poznatelného a toužícího

s tebou komunikovat, který chce být tebou také uctíván.
2. Používat modlitbu a uctívání jako způsob k pochopení Božího plánu

ohledně obnovy lidí ke společenství a jako metodu, jak je učinit
Božími dětmi jeho nebeské rodiny.

3. Vysvětlit proč musí v modlitbě přednost uctívání Boha, Boží krá-
lovství a Boží plán.

4. Modlit se podle Boží vůle, když hledáš místo pro svůj život a pokud
toužíš po pokojném soužití s těmi, kdo jsou okolo tebe, pokud chceš
vést vítězný život a prožívat 'vysvobození od zla, které tě zastihlo.
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5. Zvyknout si na pravidelnou modlitbu a uctívání, což tě učiní po-
dobným Kristu, jeho efektivním svědkem, schopným vyučovat dru-
hé lidi, kteří hledají život modlitby a uctívání.

6. Vysvětlit druhým, že Bůh existuje, miluje je, chce je spasit a.odrně-
ňuje se těm, kteří jej uctívají nade vše ostatní.

Učebnice
Pro tento kurs budeš používat knihu Modlitba a uctívání - sa-

mostatná studijní učebnice od Morrise Williamse jako učebnici i stu-
dijní -příručku zároveň. Jedinou další knihou, jakou budeš potře-
bovat, je Bible.

Čas potřebný ke studiu
Kolik času budeš potřebovat ke studiu každé lekce, závisí zčásti na

tom, nakolik studovaný předmět znáš, zčásti na úrovni tvých studijních
schopností. Jak dlouho ti bude studium trvat, bude rovněž záviset na
tom, do jaké míry budeš dodržovat naše pokyny a vjaké míře se u tebe
vyvine schopnost samostatně studovat. Rozvrhni si studium tak, abys
dosáhl cílů, které vymezil autor, i těch, které sis stanovil 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, 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 odpovědět 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 na odpovědi, dokud si sám danou otázku nezodpovíš.
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. Nesprávné
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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. Měl
by ses jeho informacemi řídit.

Možná tě tento kurs zaujme jako podklad k domácím biblickým
skupinkám, při vyučování v církvi nebo na biblické škole. Předmět i
studijní metody takovým cílům vyhovují.

Studijní části 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 a 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
Morris Williams byl misijním ředitelem afrického oddělení zahra-

niční misie Generálního výboru Assemblies of God v USA.
Před nastoupením do této funkce spolu se svou ženou sloužil 25 let

jako misionáři Assemblies of God vJižní Africe. Jeho práce pokrývala
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širokou paletu služebností včetně evangelizace, zakládání nových sbo-
rů, řízení biblické školy a poradenství.

Pan Williams pochází z rodiny se sedmi dětmi - každé z nich dnes
je zapojeno do služby Assemblies of God. Postoj k modlitbě a uctívání,
jaký zaujal v této učebnici, je přímým výsledkem vlivu jeho zbožných
rodičů.

Nejen že mu oni dávali příklad modlitby, ale předvedli také ve své
rodině svým způsobem života co v praxi znamená "neustávat v mod-
litbě".

Po ukončení střední školy pan Williams studoval v North Central
Bible College v Minneapolisu v Minnesotě. Začal sloužit v lowě, kde
kromě několikaleté pastorace byl vybrán také ředitelem nedělní školy
a vedoucím mládeže pro oblast Iowa. Krátce nato se Willamsovi
přihlásili na misii a byli vybráni do Afriky. Bylo to v roce 1946.

Tvůj instruktor lel
Tvůj instruktor ICI ti ochotně pomůže, nakolik to jen bude možné.

Máš-li k tomuto kursu nebo k jednotlivým zprávám jakékoli otázky,
klidně se na něj obrať. Pokud chce tento kurs studovat více lidí
najednou, žádejte informace, jaká konkrétní opatření jsou pro skupi-
nové 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.




