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ONLINE STUDIJNÍ KURZ PRO LAIKY – MODUL A
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STUDIJNÍ PROGRAM JE TVOŘEN KURZY:
BIBLISTIKA (STARÝ A NOVÝ ZÁKON A JEHO INTERPRETACE
DĚJINY KŘESŤANSTVÍ (VŠEOBECNÉ DĚJINY A DĚJINY METODISMU)
ÚVOD DO TEOLOGICKÉHO MYŠLENÍ A KŘESŤANSKÁ ETIKA
FORMY ZVĚSTOVÁNÍ EVANGELIA
PŘÍPRAVA KÁZÁNÍ
ZÁKLADY PASTORAČNÍ PÉČE
Přihlašujte se do 15. září 2021.
Přihlášení a dotazy
Filip Jandovský filip.jandovsky@umc.cz

Dějiny křesťanství
Mám za cieĺ: 1. stručne predstaviť vybrané kapitoly z dejín kresťanstva celosvetovo,
ale aj v rámci krajín našej Výročnej konferencie (Česká republika a Slovenská
republika), v časovom horizonte od vzniku Cirkvi si postupne predstavíme obdobie
prenasledovania prvotnej cirkvi; rozmach a následný úpadok stredovekej Cirkvi; cez
Reformáciu i protireformáciu sa sa dostaneme až do kresťanstva dnešnej doby. 2.
Porozumieť niektorých javom v prítomnosti na základe porozumenia minulosti
Cirkvi.
“Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili.“
G.Santayana

Úvod a četba Starého a Nového zákona
Čeká nás četba a pohled na rozmanité okolnosti Starého i Nového zákona. Bible nejde
číst z odstupu. Každý autor je dítětem své doby, vyjadřuje své poznání, přesvědčení,
víru, náladu, hledání Boha.
A v tom všem je pozoruhodná jednota. O Bohu, člověku, o vyvolení, o smlouvě, hovoří
mnoha způsoby, které přes všechny rozdíly směřují k jednomu cíli.

Lektor - Mgr. Filip Jandovský je v současnosti je lokálním kazatelem sboru ECM
v Litoměřicích. S rodinou žije kousek od Milešovky.
Jeho koníčky jsou kolo, sport a četba.

Dogmatika I
Už od prvních dnů církve bylo potřeba nějak stručně a výstižně formulovat to, čemu
říkáme "evangelium", dobrá zpráva. A vyvstávaly další otázky, jak lidem docházely
úžasné dopady nových Božích činů, a Duch svatý dával nové odpovědi. Dogmata určitě
neměla být nějakým tyranem, nýbrž pomocí, mapou.
Dogmatika krásně odráží, jak se církev vyvíjela, jaké myšlenkové zápasy podstoupila,
jaké bludy zavrhla a jaké nové interpretace více či méně přijala. Zrcadlí se v ní
nahromaděná moudrost staletí.

Lektor Mgr. Jana Daněčková
farářka Evangelické církve metodistické
Vystudovala na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde ji
páni profesoři utvrdili v zálibě v teologii.
Ráda se vrací ke starým teologům, kteří už nejsou moc v módě.

