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Słowo od autora podręcznika kursowego

Kiedy poprosiłeś Jezusa Chrystusa, aby był Twoim Zbawicielem,
stał się cud. Zostałeś przeprowadzony z ciemności w światło. Twoje
grzechy zostały przebaczone i narodziłeś się w Bożej rodzinie.
Otrzymałeś nowe życie. Ta książka mówi o tym nowym życiu, które
masz dzięki temu, co Jezus zrobił dla Ciebie.

To nowe życie jest darem pochodzącym wprost od Twego Ojca,
który jest w niebie. Będzie trwało wiecznie! Lecz, choć pochodzi od
Boga, z nieba, rozpoczynaszje teraz na ziemi. Dzień po dniu będziesz
zmieniany przez Bożą moc, aż staniesz. się bardziej podobny do
Niego. Twoje stare pragnienia i nawyki przeminą gdy będziesz Mu
posłuszny. Ukształtują się nowe, piękne zwyczaje.

Ale jak się to wszystko dzieje? Czego możesz spodziewać się
teraz, gdy należysz do Boga? Co się zmieni? W jaki sposób Twój
Ojciec chce, abyś żył? W jaki sposób mówi Ci, co masz robić? Jak Ci
pomaga?

Oto niektóre z pytań, które spowodowały powstanie tego kursu.
Odkryjesz ważne prawdy o życiu, które dał Ci Bóg. Skorzystasz
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zarówno studiując sam,jak i w grupie. Nowoczesna metoda nauczania
pomoże Ci z łatwością opanować podstawowe zasady i natychmiast
zastosować je w praktyce.

Podręcznik kursu
Twoje nowe tycie jest podręcznikiem, który możesz nosić

w kieszeni i studiować, kiedy tylko masz chwilę wolnego czasu.
Postaraj się każdego dnia znaleźć czas, aby go czytać.

Zauważysz, że na początku każdej lekcji podany jest cel. Słowo
cel jest używane w tej książce po to, abyś wiedział na co zwrócić uwa-
gę w czasie Twoich studiów. Jeśli będziesz pamiętał o celu, Twoja
nauka będzie efektywniejsza.

Postaraj się uważnie prześledzić pierwsze dwie strony każdej
lekcji. Przygotuje to Twój umysł do przyswojenia następnych
zagadnień. Następnie przerabiaj lekcję rozdział po rozdziałe i wykonuj
połecenia zatytułowane Zadanie dla ciebie. Jeśli nie ma dość miejsca
na odpowiedzi w podręczniku, zapisuj je w zeszycie tak, abyś mógł
zajrzeć do nich powtarzając łekcję. Jeśłi studiujesz w grupie, stosuj
się do wskazówek jej lidera.

Jak odpowiadać na pytania?
W podręczniku występują pytania różnych typów. Poniżej podane

są przykłady kilku rodzajów pytań i sposobów odpowiadania na nie.
PYTANIE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU wymaga wybrania

jednej z podanych odpowiedzi.

Przykład pytania z możliwoseta wyboru

1 Tydzień ma

a) łO dni.
b) 7 dni.
c) 5 dni.



Najpierw porozmawiajmy 7

Prawidłową odpowiedzią jest b) 7 dni. W swoim podręczniku
obrysuj kółkiem literę b) w sposób następujący:

1 Tydzień ma

ęlO dni.
b) 7 dni.
c 5 dni.

(W przypadku niektórych pytań z możliwością wyboru może być
prawidłowa nie tylko jedna odpowiedź. W takim przypadku obrysuj
kółkiem literę przed każdą prawidłową odpowiedzią.)

PYTANIE PRA WDA-FAŁSZ wymaga wybrania spośród kilku
zdań tego, które jest prawdziwe.

Przykład pytania prawda-fałsz

2 Które z poniższych stwierdzeń jest PRAWDZIWE?
a) Biblia składa się ze 120 ksiąg.
b) Biblia jest przesłaniem do współczesnych wierzących.
c) Wszyscy autorzy Biblii pisali po hebrajsku.
d) Duch Święty inspirował tych, którzy pisali Biblię.

Prawdziwe są stwierdzenia b) i d). Należy te dwie litery obrysować
kółkiem tak, jak powyżej.

PYTANIE DOBORU wymaga połączenia wyrażeń, które wza-
jemnie sobie odpowiadają, na przykład nazwy z opisem, lub księgi
w Biblii z jej autorem.
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Przykład pytania doboru

3 Napisz numer odpowiadający przywódcy, przed każdym zdaniem
opisującym jego czyn

.1. a) Otrzymał zakon na górze Synaj
!!.... b) Przeprowadził Izraelitów przez Jordan
2,.. c) Maszerował wokół Jerycha
.1..d) Żył na dworze Faraona

Stwierdzenia a) i d) odnoszą się do Mojżesza, a b) i c) do Jozuego .
. Powinieneś napisać l obok a) i d), 2 obok bj.i c), tak jak powyżej.

l) Mojżesz
2) Jozue

Siostra Louise Jeter Wałker poświęciła cale życie, aby pomagać
ludziom w zrozumieniu prawd chrześcijańskich. Zdobyła tytuły
zarówno magistra, jak i doktora nauk chrześcijańskich i jest

Sprawozdanie studenta
Jeśli studiujesz po to, aby otrzymać świadectwo, otrzymałeś

osobną książeczkę zatytułowaną "Sprawozdanie studenta' '. Jest ona
podzielona na dwie części. Twój podręcznik powie Ci, kiedy wypełnić
każdą z nich.

W "Sprawozdaniu studenta" znajdują się wskazówki dotyczące
wysłania go do biura ICI w Twoim rejonie. Zastosuj się do nich. Adres
biura ICI powinien znajdować się na drugiej stronie podręcznika lub
na okładce "Sprawozdania studenta". Jeśli adresu tam nie ma, wyślij
swoje sprawozdanie do biura ICI w Brukseli. Jego adres znajduje się
na okładce "Sprawozdania". Gdy to zrobisz, otrzymasz atrakcyjne
graficznie świadectwo. Jeśli już otrzymałeś świadectwo ukończenia
jakiegoś innego kursu należącego do tej samej serii kursów, otrzymasz
odpowiednią pieczątkę.

O autorze
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ordynowanym pracownikiem Zborów Bożych (Assemblies of God,
U.SA). Jej książki i materiały zawierają doświadczenia z ponad
czterdziestu lat służby w Peru, na Kubie, w Ameryce Środkowej, w
Zachodnich Indiach i w Belgii. Mieszka dziś w Springfield w stanie
Missouri (USA).

Louise Walker zawarła w tym kursie głęboką, osobistą i biblijną
wiedzę o nowym życiu, które Bóg daje Swoim dzieciom.

Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia pierwszej lekcji. Niech Bóg
Cię błogosławi w czasie Twoich studiów'




