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Najpierw
porozmawiajmy

Słowo od autora

Czego oczekujesz po tym kursie? W jaki sposób może
on ci pomóc? Wielu młodych ludzi potraktowało go jako
pomoc w przygotowaniu do małżeństwa. Narzeczeni mogą
w nim znaleźć wypróbowane przez czas zasady budowania
szczęśliwego domu. Rodzice i dzieci mogą bardziej cieszyć
się sobą, gdy zrozumieją, jak rozwijać właściwe relacje
w rodzinie. Także duchowi doradcy mogą znaleźć na tych
stronach bogactwo praktycznych rad. Każdy może wziąć
z tej książki coś dla siebie.

Przestudiuj ją więc rzetelnie, abyś mógł w niej znaleźć
odpowiedzi na twoje osobiste potrzeby.

Oczywiście, zdobytą wiedzę powinieneś wprowadzić
w czyn. Te lekcje będą na tyle błogosławieństwem dla
ciebie, na ile zastosujesz je w swoim życiu.

Przewodnik do studiowania

"Małźetistioo i dom" jest książką, którą możesz mieć
stale przy sobie i studiować, gdy tylko znajdziesz wolną
chwilę. Poświęć więc chociaż trochę czasu na studiowanie
każdego dnia. Uważnie przeczytaj pierwsze dwie strony
każdej lekcji. To ułatwi ci zrozumienie dalszej części. Nas-
tępnie zapoznaj się z każdym rozdziałem lekcji oraz wy-
konaj ćwiczenia pr. "Zadanie".
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Ieżeh w książce jest 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 l sposoby odpowiadania.

Pytania WIELOKROTNEGO WYBORU wymagają do-
konania wyboru odpowiedzi z kilku podanych

Przykład pytania wielokrotnego wyboru.

1Tydzień ma
a) 10 dni.
b) 7dni.
c) 5 dni.

Prawidłową odpowiedzią jest b) 7 dm. W swojej książce
zakreśl kółkiem b), tak jak pokazano poniżej:

1Tydzień 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.)
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Pytania PRA WDA - FAESZ wymagają wyboru prawidło-
wego twierdzenia z kilku podanych.

Przykład pytania Prawda-Fałsz

2 Które poniższe twierdzenia są PRAWDZIWE?

a) Biblia liczy 120 ksiąg

@Biblia jest 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, tak jak widzisz
powyżej.

Pytanie KOJARZĄCE wymaga skojarzerua rzeczy pasu-
jących do siebie, takich jak imię z opisem zawartym
w ksiągach biblijnych.

Przykład Pytania Kojarzqcego.

Napisz numer imienia przywódcy przed każdym zwro-
3 tern opisującym coś, co zrobił .

.f a Przyjął Prawo na Górze Synaj

.2. b Przeprowadzi! Izraelitów przez Jordan

:z. C Maszerował wokół Jerycha

/.. d Żył na dworze Faraona.

1) Mojżesz

2) Jozue

Zwroty a i d odnoszą SIę do MOjżesza a zwroty b i c
do [ozuego. Napisz 1 obok a i d, i 2 obok b i c, tak jak
powyżej.
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Sprawozdanie studenta

Jeżeli pragniesz uzyskać świadectwo, przeczytaj Spra-
wozdanie studenta zamieszczone na końcu książki.
W Sprauozdaniu studenta znajdują się dwie części. We
wskazówkach dowiesz się, kiedy wypełnić każdą część.

Zgodnie z instrukcjami podanymi w sprawozdaniu stu-
denta prześlij go do biura rcI. Adres powinien być wstę-
plowany na drugiej stronie tego podręcznika lub na od-
wrocie sprawozdania studenta. Jeżeli go tam nie ma, prześlij
pracę na adres rcr podany w podręczniku. Po wypełnieniu
arkuszów odpowiedzi otrzymasz świadectwo lub potwier-
dzenie ukończenia tej części kursu.

o autorze

Rex Jackson ukończył studia w Bibie College,
Springfield. Missouri oraz w Kansas City University,
Manhattan, gdzie otrzymał tytuł magistra. Obecnie dok-
toryzuje się na kierunku dziennikarskim. Przez 25 lat służył
jako misjonarz w Nigerii. Napisał wiele publikacji o róż-
norodnej tematyce chrześcijańskiej oraz przewodnik do
studiowania ,Jan", który został włączony do programu rCI.

Rozpocznij studiowanie i ufaj, że Bóg cię pobłogosławi
podczas nauki.




