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PROGRAM KŘESŤANSKÉ SLUŽBY ICI

Toto je jeden z 18 kursů (předmětů), kleré lvoří Program
křesťanské služby Mezinárodního korespondenčního inslilulu. Sym-
bol na levé slraně je vodílkem pro pořadí sludia v sérii, klerá
je rozdělena do lří čáslí, každá po šesl kursů. RozuměL Bibli je
kursem č.2 v čásli III. Bude pro lebe prospěšné, když budeš slu-
doval ty~o kursy ve správném pořadí.

Sludijní maleriály v Programu křesťanské služby byly připra-
veny pro samoslalné sludium, obzvlášť pro křesťanské pracovníky.
Tylo kursy dávají sludenlovi poznání Bible a zdalnosl, klerá je
polřebná pro praklickou křesťanskou službu. Můžeš lenlo kurs slu-
doval za účelem získání zápočlu pro pozdější osvědčení, nebo pro
osobní rozšíření znaloslí.

UPOZORNĚNÍ

Prosíme lě aby sis přečell velmi pozorně úvod do kursu. Je
důležilé, aby jsi následoval lěchlo inslrukcí lak, aby jsi mohl
dosáhnoul záměrů loholo kursu a aby jsi byl připraven na
odevzdání zprávy.

Posílej veškerou korespondenci ohledně kursu lvému inslruk-
lorovi ICI, na adresu, klerá je dole vylišlěna. V případě, že lam
není a ani adresu lvé místní kanceláře ICI neznáš. pak napiš,
prosím, na následující adresu:

Inlernalional Correspondence Inslilule
Regional Office - Europe
Chaussée de Walerloo, 45
1640 Rhode-Sainl-Genese
(Brussels) Belgium

Adresa mlslnl kanceláře ICI je:

Inlernalional Correspondence Inslilule
Kancelář pro ČSFR '
Bedřicha Smelany 523
739 61 Třinec I
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..PREDMWVA

Právě se začínáte zabývat velmi d~ležitou činností: pilným
pozorným a metodickým studiem Bible. Tento kurs je rozdělen na '
tfi části, neboli oddíly. První část vás seznámí s principy
terminologií a vztahy, která jsou nezbytn' pro věechny účelri,
metody biblickáho studia. Pak vám skupina lekcí zddrazní úpln'
předvedení syntetické metody neboli metody studia celé knihy.
Poslední část kursu ukazuje jiné metody studia Bible. Zetímco
Yětěí část kursu je nezbytně rozumový výklad o tom, jak studovat,
stálý ddraz se klade na duchovní rdst studujícího jako na hlavnícíl tohoto kursu .•

A~yste pochopili Bibli, musíte dělat více, než ji pouze
číst. etení Bible je cenné, ale často nestačí na to, eby objas-
nilo vztahy mezi r~znými částmi Bible. Kdy! studujete Bibli po-
dle organizovanáho plánu ve své mysli, zapíěete si ddle!ité
poznatky, co! vám pomdže spatřit jednotu, která provází celým
Písmem. A co jeětě dále, takovéto studium vám pomdže si zapama-
tovat Boží příkazy a varování a poslouchat jeho nařízení. vý-
sledkem toho, !e Bibli studujete opravdu zbožně a s úctou a po-
užíváte výsledkd tohoto studia v praktickém životě, je posluA-
nost vdči Bohu. Takotéto použití zbuduje vaAi víru v Krista a
zmocní váě duchovní život.

Mo!ná se vám bude zdát ten druh studia, jaký vyžaduje ten-
to kurs, obtížný, ale odměna za tuto práci bude skvělá. Svatý
Duch je s vámi, kdekoliv se nacházíte. Když jej poprosíte o po-
moc, dá vám proniknout do hlubin Božího slova. Kéž ve vás boha-
tě přebývá Boží slovo po celou dobu vaěeho studia.

CHARAKTERISTICKÉ RYSY KURSU

rochopení Bible je kurs studia, který pdsobí v souladu
s pečlivě organizovanými metodami biblického studie. Neuč~te
se účelným zpdsobům věeobecného studia, pak je použijete na
Bibli formou učebních otázek. Mnohé odpovědi na otázky, uve-
dené v této učebnici, jsou poskytnuty jen jako návrhy, aby
yás dovedly k vaěim vlastním odpovědím. Toto stu~ium zddraz-nuje cenu odborného postupu sledování a výkladu Jako pomůcek
pro pochopení Bible a ~osažení hlavního cíle kursu. Tím cílem
je, abychom vám pomohl~upotřebit Biblickou pravdu ve vaěem
životě a rozdělit se o ni s dalěími lidmi.
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cíLE KURSU
AI ukončíte tento kurs, měli byste být 8chopni:
1. Vylíčit základní principy biblického výkladu.
2. Popsat čty~i metody biblického studia, kterým učí tento

kurs.
3. Poulít těchto základních principO výkladu a čtyf metod

studia Bible ve vlastním studiu Slova •.
4. Vysvětlit významná otázky podle studia Bible a vést jiné

ve studiu Bible.
5. Ocen~t Bibli jako autoritu celé kfestanské víry a vAeho

k~estanského livota.
6. Vnímat potfebu pomoci Ducha svatáho p~i studiu a sdílení

Písma.
7. Cítit se více zodpovědní za sdílení Písma s jinými.

AUTORKA TOHOTO KURSU
Dorothy Johns učila na základních Akolách v New Yorku

a Missouri. V současná době učí na státní Akole a na Centrál-
ní biblické univerzitě ve Springfieldu ve státě Missouri, USA.

Potá, co se stala bakaláfkou hudby na Eastmanské hudebníAkole v Rochesteru lNe. York/, pokračovala ve studiu a obdr-
lel~kademický titul - Doktor vzdělávacích věd - na Státní
univerzitě v New Yorku. Později studovala Centrální biblickou
univerzitu a Univerzitu v Drury. Zdčastnila se profesionálních
sekcí a archeologických prací v Izraeli.

Paní Johnsová je lena bývalého Dr. Donalda F. Johnse,
dřívějAího učitele a akademického děkana Centrální biblické
univerzity. Tento kurs vychází z jeho poznámek.

At tě BOh požehná při začátku studia tohoto kursu
"Rozumět Bibli". At to obohatí tvOj život a křestanskouslužbu, a pomóže ti při účinnějěím ~plnění tvé částiv Těle Kristově.




