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Najpierw
porozmawiajmy

Od autora

Jeśli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Zba-
wiciela, to przeżyłeś szereg zmian w swoim życiu. Jedną
z nich była prawdopodobnie zmiana postawy wobec in-
nych ludzi. Wszyscy bowiem żyjemy w społeczności
z ludźmi utrzymując z nimi różnorakie kontakty.

Zwykle myślimy o społeczności jako o środowisku,
w którym żyjemy. Jednak społeczność to coś więcej niż
środowisko. Obejmuje ona ducha lub postawę, jaką ma-
my wobec innych.

Napewno wiesz, że możesz należeć do więcej niż
jednej społeczności. Możesz równocześnie należeć do
społeczności szkolnej, kościelnej, pracowniczej. Wszyst-
kie one tworzą wielką społeczność, w której żyjesz.

W trakcie tego kursu poznasz zasady prawidłowego
postępowania w społeczności. Jednąz nich jest poleganie
na Duchu Świętym. Pomoże ci On w nauczeniu się pra-
widłowych zasad i stosowania ich w życiu. Poproś Go,
aby pomógł ci w studiach i we wprowadzaniu w życie
zasad, których się nauczysz. Właściwa metoda nauki
pozwoli ci także przyswoić sobie te zasady i szybko zas-
tosować je w praktyce.
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Przewodnik do studiowania

"Chrześcijanin w społeczności" jest książką, którą
możesz mieć stale przy sobie i studiować, gdy tylko
znajdziesz wolną chwilę. Spróbuj więc znaleźć chociaż
trochę czasu każdego dnia. Uważnie czytaj pierwsze dwie
strony każdej lekcji. To ułatwi ci zrozumienie dalszej
części. Następnie czytaj każdy rozdział lekcji oraz wy-
konaj ćwiczenie pt. "Zadanie".

Jeżeli w książce masz za mało miejsca na twoje od-
powiedzi, zapisz je w notatniku, tak abyś mógł do nich
wracać, gdy będziesz powtarzać lekcję.

Jak odpowiadać na pytania

W tym przewodniku znajdują się różne rodzaje pytań
dotyczące przestudiowanego materiału. Podane są tu przy-
kłady kilku typów i sposoby odpowiadania.

Pytania WIELOKROTNEGO WYBORU wymagają
dokonania wyboru odpowiedzi z kilku podanych.

Przykład pytania wielokrotnego wyboru.

1 Tydzień ma
a) 10 dni.
b)7dni.
c)5dni.
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Prawidłową odpowiedzią jest b) 7 dni. W swojej
książce zakreśl kółkiem b), tak jak pokazano poniżej:

1 Tydzień ma
a) 10 dni

@7dni
c) 5 dni.

(Dla niektórych pozycji wielokrotnego wyboru pra-
widłowa może być więcej niż jedna odpowiedź. W tym
wypadku zakreśl literę przed każdą prawidłową odpo-
wiedzią.)

Pytania PRAWDA - FAŁSZ wymagają wyboru pra-
widłowego twierdzenia z kilku podanych.

Przykład pytania Prawda-Fałsz

2 Które poniższe twierdzenia są PRAWDZIWE?
a) Biblia liczy 120 ksiąg.

@Bibliajest przesłaniem dla współczesnych wyz-
nawców.

c) Wszyscy autorzy Biblii pisali w języku hebrajskim.
@Duch Święty inspirował autorów Biblii.

Prawdziwe są twierdzenia b i d. Zakreśl kółko wokół
tych dwóch liter, aby pokazać swój wybór, takjak widzisz
powyżej.
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Pytanie KOJARZĄCE wymaga skojarzenia rzeczy
pasujących do siebie, takich jak imię z opisem zawartym
w ksiągach biblijnych.

Przykład Pytania Kojarzącego.

3 Napisz numer imienia przywódcy przed każdym
zwrotem opisującym coś, co zrobił.

..t. a Przyjął Prawo na Górze Synaj

..-? b Przeprowadził Izraelitów przez Jordan

.-?. c Maszerowałwokół Jerycho
I ..... d Zył na dworze Faraona.

I) Mojżesz

2) Jozue

Zwroty a i d odnoszą się do Mojżesza a zwroty b i c
do Jozuego. Napisz 1 obok a i d, i 2 obok b i c, tak jak
powyżej.

Sprawozdanie studenta

Jeżeli pragniesz uzyskać świadectwo, przeczytaj
"Sprawozdanie studenta" zamieszczone na końcu książki.
W "Sprawozdaniu studenta" znajdują się dwie części. We
wskazówkach dowiesz się, kiedy wypełnić każdą część.

Zgodnie z instrukcjami podanymi w sprawozdaniu
studenta prześlij go do biura ICI. Adres powinien być
wstęplowany na drugiej stronie tego podręcznika lub na
odwrocie sprawozdania studenta. Jeżeli go tam nie ma,
prześlij pracę na adres ICI podany w podręczniku. Po
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wypełnieniu arkuszów odpowiedzi otrzymasz świadectwo
lub potwierdzenie ukończenia tej części kursu.

o autorze

Donald Stuckless jest ordynowanym duchownym
Zborów Bożych. Przez osiem lat był misjonarzem oraz
wykładowcą w Instytutach Biblijnych Zborów Bożych
w 8ogocie, Kolumbii, Panamie. Obecnie jest pastorem
w Stanach Zjednoczonych.

Stuckless jest absolwentem Centralnego Seminarium
Biblijnego w Springfield, gdzie otrzymał stopień ba-
kałarza oraz Instytutu Ewangelicznego w Chicago, gdzie
otrzymał tytuł magistra.

Teraz jesteś przygotowany do lekcji l. Niech Bóg
błogosławi twoją naukę!


