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Najpierw. .porozmawiaj my

Słowo od autora podręcznika

Teraz, gdy przyjąłeś Jezusa do swojego serca i stal
się On twoim osobistym, żyjącym Zbawicielem, masz za-
pcwne wiele pytań, Co to w ogóle znaczy życie chrzcś-
cijańskie? Co powinieneś robić?

Cóż, nie jesteś sam. Wielu ludzi przed tobą zadawalo
sobie te same pytania. Jeden z nich, spotkawszy pewnego
razu Jezusa, zapytał Go: "Czegó: /IIi jeszcze nie dosta-
ie?" (Ew. Św. Mateusza 19:20). A Jezus odpowicdzial:
.. Przyjdź i nasładuj mnie",

Jezusjest dla nas przykładem w gloszcniu dobrej no-
winy wszystkim ludziom. On chce, abyśmy i my dziclili
się dobrą nowiną, gdziekolwiek jesteśmy. Bez względu
na to kim jesteś.jesteś wybrany przez Boga, abyś opowie-
dział innym o swoim przeżyciu spotkania z Jezusem
Chrystusem i Jego zbawczą mocą. To wlaśnie jest indy-
widualna ewangelizacja!

Książka ta pomoże ci zrozumieć prawdziwe jej zna-
czerue.

Ona umożliwi ci dzielenie się Chrystusem z ludźmi
wokół ciebie w bardziej przckonywujący, przystępny
sposób. Ona pomoże ci też dzielić się swoim przeżyciem
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z ludźmi, których poglądy różnią się od twoich. Zastoso-
wana w książce metoda uczenia się pomoże ci łatwo
nauczyć się podstaw i sposobu wprowadzan ia ich do
praktyki.

Przewodnik do studiowania

"Ewangelizacja" jest książką, którą możesz mieć
stale przy sobie i studiować, gdy tylko znajdziesz wolną
chwilę. Spróbuj więc znaleźć chociaż trochę czasu każ-
dego dnia. Uważnie czytaj pierwsze dwie strony każdej
lekcji. To ułatwi ci zrozumienie dalszej części. Następnie
czytaj każdy rozdział lekcji oraz wykonaj ćwiczenie pl.
"Zadanie dla ciebie".

Jeżeli w książce masz za mało miejsca na twoje
odpowiedzi, zapiszje w notatniku, tak abyś mógł do nich
wracać, gdy będziesz powtarzać lekcję.

Sprawozdanie studenta

Jeśli pragniesz uzyskać świadectwo, przeczytaj Spra-
wozdanie studenta zamieszczone na końcu książki. Znaj-
dują się tam dwie części. We wskazówkach dowiesz się,
kiedy wypełniać 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
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odwrocie sprawozdania studenta. Jeżeli go tam nie ma,
prześlij pracę na adres leI podany w podręczniku. Po
wypełnieniu arkuszów odpowiedzi otrzymasz świadectwo
lub potwierdzenie ukończenia tej części kursu.

o autorze

Jean-Baptiste Sawadogo jest wykładowcą Zborów
Bożych w Szkole Biblijnej w Nagabagre, w Górnej Wol-
cie, miejscu jego urodzenia. Pełnił funkcję pastora w Zbo-
rach Bożych, jak również prowadził religijną działalność
radiową oraz był nauczycielem w seminariach w Zachod-
niej Afryce. Ukończył Szkołę Zborów Bożych w Górnej
Wolcie, uczył się w International Bibie Training lnstitute
wAnglii.

Terazjesteś już przygotowany do lekcji \. Niech Bóg
błogosławi twoją naukę!




