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KURS ICI »SLUŻIlA CHRZEŚCIJAŃSKA«

Niniejsza książka omawia jeden z 18 tematów składających się na kurs ICI
»Slużba chrześcijańska«. Symbol znajdujący się po lewej stronie wskazuje na
kolejność tematów w kursie. który dzieli sic na trzy części po sześć tematów.
Odpowiedzialność Chrzescijanina to temat l. w części III. Studiując w propono-
wanej kolejności, osiągniesz największe korzyści z nauki.

Materiały dydaktyczne w kursie »Slużba chrześcijańska« zostały przygotowa-
ne w fonnie samouczka. a przeznaczone są głównie dla pracowników chrześci-
jańskich. Kurs pozwala studentowi zdobyć wiedzę biblijną iumiejętności potrzebne
do praktycznej posługi chrześcijańskiej, Niniejszy kurs można przerabiać dla włas-
nego wzrostu duchowego lub w celu osiągnięcia zaliczenia potrzebnego do otrzy-
mania świadectwa.

UWAGA

Proszę bardzo dokładnie zapoznać się z wprowadzeniem do kursu. Jeżeli chcesz
osiągnąć cele kursu i właściwie przygotować się do sprawdzianu. powinieneś ściśle
stosować się do instrukcji.

Wszelką korespondencję dotyczącą kursu wysyłaj do swojego instruktora lei
na adres podany na pieczątce. Jeśli takiego nic ma, listy kieruj pod adres:

Instytut ICI
Skr. poczt. 6

43-400 CIESZYN



Wprowadzenie
do kursu

Wierny szafarz

Rozważymy w tej książce bardzo ważne zagadnicn ie: jak zostać wiernym szafa-
rzem we wszystkich sferach życia. (Szafarz, inaczej zarządca względnie dysponent-
słowa te używane są zamiennie w niniejszym kursie. przyp.red.)

Kurs zestal podzielony na trzy części. Pierwsza część dotyczy własności i za-
rządzania własnością w świetle Pisma Świctcgo. W dwóch lekcjach tej części znaj-
dziesz wyjaśnienia iprzykłady z Pisma Świętego dotyczące tego zagadnienia. Pomoże
ci to w zrozumieniu, co znaczy być szafarzem (zarządcą).

Część druga omawia problem zarządzania naszym życiem. czasem i zdolnoś-
ciami. Odwołamy się do fragmentów Pisma Świętego mówiących na ten temat.
Mając na uwadze, że każdy z tych aspektów życia jest mieniem powierzonym przez
Boga, musisz wiedzieć.jak im vesrować w niego i posługiwać się nim ku Jego chwale.
Cztery lekcje w części drugiej przedstawiają wiele praktycznych wskazówek
dotyczących tego zagadnienia.

W części trzeciej dowiesz się.jakie są twoje obowiązki jako zarządcy w powią-
zaniu z innymi aspektami życia - pieniędzmi i dobytkiem, domem, kościołem
i społeczeństwem. Cztery lekcje w tej części przedstawiają.jak wypełniać obowiązki
w każdej z tych sfer. Wyjaśniąją. co Pismo Święte mówi o każdym obowiązku i po-
rnagąją zrozumieć zasady, któryrui powinieneś się kierować.

Niech te lekcje pomogą ci zarządzać i inwestować we wszystkie dobra, które
powierzy! ci Bóg, w taki sposób, że pewnego dnia usłyszysz: "Dobrze, sługo dobry
i wierny! /. ..hl'(!jd::' do radości pana swego.' II (Mt 25:23).

Opis kursu

»Odpowicdzialnosć chrzescijantna - Studium o chrzescijańskim szofarstwie«
dotyczy tego, co Pismo Święte mówi o szafarstwie, to jest roli Bogajako właścicie-
la i roli człowiekajako zarządcy. Kurs pomoże ci zrozumieć.jak chrześcijanin powi-
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niell wypełniać obowiązki wiernego szafarza różnych własności i dóbr, które po-
wierzył mu Bóg.

Cele kursu

Po skończeniu kursu powinieneś umieć:

I. Opisać rolę Boga i twoją w związku z zarządzaniem.

2. Wyjaśnić, co znaczy być odpowiedzialnym jako szafarz.

3. Wymienić sposoby, dzięki którymmożesz wypełniać swoje obowiązki jako sza-
farza.

4. Docenić potrzebę poświęcenia siebie i swojego mienia Bogu oraz rozwijania
swoich zdolności \\1 służbie dla Niego

Podręcznlkl

Książka »Odpowicdzialnosć cbrześciianina« Jose R. Silva Dclgado będzie
twoim podręcznikiem i przewodnikiem \\/ samodzielnym studiowaniu. Oprócz niej
wymagana jest Biblia, Cytaty biblijne pochodzą z Bibli i wydanej przez Brytyjskie
i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne I 975r., chyba że zastal o zaznaczone inaczej.

Czas nauki

Ilość czasu, potrzebna do nauczenia się każdej lekcji, zależy częściowo od
wstępnej znajomości tematu i umiejętności uczenia się. Czas zależeć też będzie od
stopnia zastosowania się do wskazówek i stopnia wypracowania umiejętności
potrzebnych do samodzielnej nauki. Zaplanuj czas na naukę w taki sposób. by
osiągnąć cele przedstawione przez autora podręcznika, a także własne cele.

Części do nauki

Lekcje w tym kursie połączono w następujące części:

Części Tytuły części

Co Biblia mówi o zarządzaniu

2 Zarządzanie i my

J Zarządzanie i nasze obowiązki

Lekcje

I - 2
3 - 6

7 - 10
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Układ lekcji i sposób uczenia się

Każda lekcja składa się z( I) tematu lekcji. (2) wprowadzenia. (3) planu lekcji. (4)
celów lekcji. (5) czynności lekcyjnych. (6) kluczowych słów. (7) treści lekcji
zawierającej pytania nauczające. (8) pytań kontrolnych (na końcu lekcji) i (9)
odpowiedzi na pytania nauczające.

Plan lekcji i cele lekcji przedstawiają ogólny zarys tematu. pomagają skupić
uwagę na najważniejszych punktach i informują, czego powinieneś się nauczyć.

Na większość pytań nauczających w tekście lekcji można odpowiedzieć wpisując
je w odpowiednim miejscu w podręczniku. Dłuższe odpowiedzi należy zapisać w
zeszycie. Zapisując odpowiedź w zeszycie nie zapomnij zaznaczyć numeru i tematu
lekcji. Pomoże ci lo w przygotowaniu się do końcowego sprawdzianu.

Nie szukuj odpowiedzi H' książce. zanim nie napiszesz własnej. Własną od-
powiedź zapamiętasz lepiej. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania nauczające, po-
równaj je z odpowiedziami znajdującymi się na końcu lekcji. Następnie popraw
błędne odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania nie są podane we właściwej kolejności.
byś przypadkowo nie dostrzegł przedwcześnie odpowiedzi na kolejne pytanie,

Pyrania nauczające są bardzo ważne. Pomagają zapamiętać najważniejsze myś-
li przedstawione w lekcji i zastosować poznane zasady.

Jak odpowiadać na pytania

W niniejszym podręczniku znajdują się różne rodzaje pytań nauczających
i kontrolnych. Poniżej podajemy przykłady pytań i odpowiedzi. Jeśli wystąpią inne
rodzaje pytań. towarzyszyć im będzie odpowiednia instrukcja.

Pyranie typu KRÓTKA ODPOWIEDŹ wymaga uzupełnienia zdania lub na-
pisania krótkiej odpowiedzi.

Przykład

I Kto napisallist do Galacjan?

Wpisz odpowiedź w puste miejsce \V podręczniku jak wyżej.
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Pyranie typu MOŻLlWO.~Ć Wl'BORU wymaga wybrania wlaściwej odpo-
wiedzi z kilku podanych.

Przykład

2 Stary Testament składa się z
a) 66 ksiąg
b) 39 ksiąg
c) 27 ksiąg

Odpowiedź właściwa znajduje się w punkcie h) 39 ksiąg. W podręczniku za-
kreśl odpowiedź h) jak poniżej.

2 Stary Testament składa sil; z
a) 66 ksiąg

@39ksiąg

c) 27 ksiąg

(W niektórych pytaniach tego typu będzie więcej niżjedna właściwa odpowiedź.
W takim przypadku zakreśl wszystkie właściwe odpowiedzi.)

Pytanie typu PRAWDA-FALSZ wymaga wybrania kilku prawdziwych zdali.

Przykład

3 Które z poniższych stwierdzeń są PRAWDZIWE?

a) Biblia składa się ze 120 ksiąg.

® Biblia jest przesłaniem dla ludzi wierzących dzisiejszych czasów.
c) Wszyscy autorzy Biblii pisali w języku hebrajskim.

@Duch Święty inspirował autorów Biblii.

Stwierdzenia b) i li) są prawdziwe. Zakreśl dwie odpowiedzi jak wyżej.

Pytanie typu POLĄCZENIE wymaga od ciebie polączenia rzeczy. które do
siebie pasują. np. nazwa i definicja. księga biblijna i autor.

Przykład

.. Wpisz liczbę odpowiadającą imieniu człowieka przed zdaniem opisującymjego
działanie.
· . {. a Otrzymał Zakon na górze Synaj.

· .l. b Przeprowadził lzraelitów przez Jordan.

· .:{. c Obchodził Jerycho.

· • : . LI M ieszkał na dworze faraona.

l. Mojżesz

2. Jozue
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Zdania a i d odnoszą się do Mojżesza. zdania b i c odnoszą się do Jezuego.
Wpisz 1. przed zdaniem a i LIoraz 2. przed zdaniem b i c jak wyżej.

Sposoby uczenia się

Jeśli sam przerabiasz kurs ICI, całą naukę możesz prowadzić koresponden-
cyjnie. Chociaż niniejszy kurs został przygotowany do samodzielnej nauki. można
go przerabiać także w grupie lub klasie. W takim przypadku nauczyciel może za-
dawać dodatkową pracę oprócz podanej w kursie. Proszę stosować się do jego
zaleceń.

Można także używać kursu do nauki grupy domowej. wykładów \\1 zborze
albo w zborowej szkole biblijnej. Treść kursu. jak również metody są doskonale
przystosowane do takiego celu.

Sprawdzian

Jeśli uczysz się samodzielnie. w grupie albo \....klasie, posiadasz zeszyt ze
sprawdzianem zav varty na końcu książki. Należy udzielić odpowiedzi według
instrukcji znajdujących się w podręczniku i zeszycie. Wypełniony arkusz
odpowiedzi należy wysiać do biura ICI. które dokona korekty i udzieli ci wskazówek
dotyczących uczenia się.

Świadectwo

Po skończeniu kursu i uzyskaniu oceny końcowej sprawdzianu z Instytutu ICI
otrzymasz świadectwo ukończenia kursu.

Egzamin końcowy

Jeśli chcesz zdobyć zaliczenie potrzebne do uzyskania stopnia naukowego.
musisz zdać egzamin końcowy. W takim przypadku musisz zgłosić chęć uzyskania
zaliczenia wypełniając specjałną kartę wpisową i wysyłając ją do Instytutu ICI.
W zeszycie ze sprawdzianem znajdują się instrukcje dotyczące egzaminu koń-
cowego.
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Autor kursu

Jose R. Silva Delgado jest pastorem od ponad 25 lat. a obecnie pracuje w ro-
dzinnym mieście - Valdivia, Chile. Zanim po raz drugi został pastorem w Valdivia, był
pastorem w Rio Bueno. La Pamillu i La l.egua w Santiago. Chile.

Oprócz sprawowania funkcji pastora był lokalnym przywódcą kościoła. Był
również profesorem w Instytucie Biblijnym.

Aktualnie. oprócz obowiązków pastora w Valdivia. pisze i tłumaczy w ramach
agencji Editiorial Vide. która mieści się w Miami na Florydzie. Jego żoną jest
Cccilia Macilla Rias. Mają oni sześcioro dzieci.

Instytut lei Univcrsuy

Instytut ICI może ci pomóc. Jeśli masz pytania dotYC1.ąCC kursu albo zeszytu spraw-
dzianów, możesz przesiać pytania w tej sprawie .

• • •
Niech Bóg cię błogosławi. gdy rozpoczynasz studium Odpowiedziatnosć

chrzeicijanina <studium u chrześcijańskim szafarstwie. Niech wzbogaci ono tvvoje
życie i pomoże ci efektywniej wypełniać twoje zadanie \v ciele Chrystusa,
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