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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. Úhelné kameny pravdy jsou třetím kursem v první části. Bude
prospčšné 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 poz-
nání 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
73701 Český Těšín
Česká republika

Adresa tvé místní kanceláře ICI je:



ÚVOD KE KURSU

Čímje studium doktríny?

Jakými neduhy trpí podle Mahátmá Gándhího, otce moderní
Indie, dvacáté století? Proč se v Mexiku rozhodl Benito J uárez provést
odluku církve od státu?

Abychom zjistili, co tito ajiní velicí mužové učili, musíme obyčejně
pročíst celé jejich dílo. V případě Gándhího by to znamenalo přečíst
80 knih! Představ si, jak snadněji by celá záležitost vypadala, kdy-
bychom měli k dispozici knihu, která by obsahovala celé jeho učení
tematicky uspořádané.

Se stejným problémem se setkáváme, když se pokoušíme studovat
předměty obsažené v Bibli. Jistě sis všiml, že učení, které v Bibli
nalézáme, není roztříděné a uspořádané podle jednotlivých témat.
Napřfklad, kniha Genesis nám neposkytuje ucelený obraz Trojice;
totéž platí i o ostatních biblických knihách.

Ten nejdůležitější způsob, jak studovat Bibli,je tedy projít ji celou
a vyhledat veškeré učení, jež se týká daného tématu. Toto nám pomů-
že, abychom si dokázali o našem předmětu vytvořit ucelenou předsta-
vu, a zrovna tak při vhodném a logickém uspořádání jednotlivých
podrobností. Je to praktický způsob, jak usměrňovat naše myšlení a
přizpůsobovat náš život biblickým zásadám.

Tento druh biblického studia označujeme odborným názvem syste-
matická teologie. V tomto kursu se budeme snažit zjistit, čemu Bible
učí o předmětech, jako jsou: vesmír, jeho vládce, poddaní vládce,
struktura, kterou Bůh zvolil pro jejich rozvoj, aj. Rovnčž uvidíme, co
říká Bible o budoucnosti.

Systematické studium, ve kterém se zabýváme tím, co Bible
říká o jednotlivých otázkách, nám umožní vědět, co můžeme očekávat
odl Boha a co on očekává od nás. Výsledkem pak bude náš duchovní
růst.
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Popis kursu

Kniha Úhelné kameny pravdy: Studium biblické doktríny je úvo-
dem k systematickému studiu základních biblických doktrín. K hlav-
ním oblastem, kterými se zabývá, patří Boží přirozenost, Boží dílo,
činnost andělů a jejich omezení, Stvoření, pád člověka, Boží plán
vykoupení, původ Písma, původ církve a konečný Boží plán pro
lidstvo. Kurs je praktickým, základním studiem biblického učení a
jeho aplikace v životě věřícího. Rozbor rozsáhlých biblických témat je
podložen mnohými biblickými odkazy.

Cíle kursu

Po ukončení tohoto kursu bys měl být schopen:

1. Uvést božské a osobní vlastnosti jednotlivých osob Trojice.

2. Popsat stvoření člověka, jeho pád a řešení, které Bůh poskytl, aby
společenství mezi ním a člověkem mohlo být obnoveno.

3. Uvést, co víme o dobrých i padlých andělech a o jejich působení.

4. Vysvětlit poslání církve, její činnost a plán, který s ní Bůh má pro
věčnost.

5. Rozhodnout se, že ve všech oblastech svého života se budeš řídit
standardem VÍrya jednání, jenž se zakládá na pravdě Písma svaté-
ho.

Učebnice

Knihu Úhelné kameny pravdy od Floyda C. Woodwortha ml. a
Davida D. Duncana budeš v tomto kursu používat jako učebnici i
studijní příručku. Z jiných učebnic potřebuješ pouze Bibli. Citace
Písma jsou z českého Ekumenického překladu (podle ekumenického
vydání z r. 1985). Značka K za uvedením místa znamená, že byl použit
Kralický překlad. V ojedinělých případech byl text pro lepší srozu-
mitelnost celého kontextu volně přeložen podle New lntemational
Version, vydání z roku 1978. V takovém případě je za uvedením místa
připojena zkratka NIV.

Čas potřebný ke studiu

Kolik času budeš potřebovat na studium každé lekce, závisí zčásti
na tom, nakolik studovaný předmět znáš, zčásti na úrovni tvých studij-
ních schopností. Jak dlouho ti bude studium trvat, bude rovněž záviset
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na tom, do jaké míry budeš dodržovat naše pokyny a v jaké míře
se u tebe vyvinout schopnost samostatně studovat. Rozvrhni si stu-
dium tak, abys dosáhl cílů, které VYmezilautor, 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 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.

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
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
třřdě. 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
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daných v kursu a v brožuře s otázkami. Otázkové listy bys měl vyplnit
a poslat svému instruktorovi k opravě a k podnčtům ke tvému studiu.

Osvědčení

Po úspěšném ukončení kursu a závěrečném vyhodnocení všech
studijních zpráv instruktorem ICI obdržíš osvědčení o ukončení kur-
su.

Autoři tohoto kursu

Floyd C. Woodworth ml. je ordinovaným služebníkem od roku
1951. V současnosti je vydavatelem vzdělávacích materiálů pro Chris-
tian Training Network a profesorem na škole Advanced School of
Theology v Latinské Americe. Mr. Woodworth sloužil do roku 1963
na Kubě. V roce 1964 se stal ředitelem školy Central Bible
School v Kolumbii v Jižní Americe, V roce 1973 se přestěhoval do
Mexika, kde pracoval na přípravě křesťanských vzdělávacích mate-
riálů, které jsou nyní součástí programu Christian Training Network.

Pan Woodworth studoval na vysoké škole Central Bible Col-
lege ve Springfieldu v Missouri a Bethany Peniel College v Betá-
nii v Oklahomě, kde dosáhl titulu bakaláře. Titulu M. A. v oblasti
španělsko-americké literatury získal na univerzitě University of Sout-
hern Kalifornia v Los Angelcs. Při psaní vychází z bohatých a pestrých
zkušeností, které získal jako učitel na biblické škole, pastor a evange-
lista. Skutečnost, že při svém vyučování nevychází pouze z jedné
kultury, ale z několika, propůjčuje jeho pracím zvláštní charakter a
úhel pohledu.

David Duncan byl 17 let misionářem a nyní pracuje jako člen
poradenského týmu ICI pro přípravu vzdělávacích materiálů. Než
začal pracovat pro ICI, působil po dobu osmi let jako vedoucí institutu
Calvary Bible Institute v Majure na Marshallových ostrovech. Dosáhl
titulu B. A. i M. A. na univerzitě California State University ve
Fulertonu v Kalifornii. Splnil rovněž požadavky pro získání doktorátu
na škole Graduate School ofTheology v Kalifornii. Nyní žije, společně
se svou manželkou Sondrou, v Rhode-Saint-Gense v Belgii. Mají čtyři
odrostlé děti, které založily své vlastní rodiny a žijí nyní ve Spojených
státech.
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Tvůj instruktor lel

Tvůj instruktor lel 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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