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Najpierw
porozmawiajmy
Słowo od aulom podręcznika
Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek jaki jest Boży plan
dla twojego życia? Może jesteś nowo nawróconym? Może
jesteś chrześcijaninem dopiero od kilku lat? Lecz gdy zacząłeś
iść za Panem, możliwe. że takie pytania zaczęły powstawać
w twoich myślach:
Co Bóg chce. ubvm cynii. p,c~vjeslemjll= chrzcscijaninem? Jak On mi () tym powie? Gdy odkryję co On chce, abyin

czynil. jak powinienem wykml)'\I'(l("Jego plan? (j(~Vnapotkam
na trudnoset i kłopoty. c:y lo znaczy::e nie zrozumiałem jego
planu? Co : przyszlosciq? Czy mORt.:.się (}niej cos dowiedzieć?
Jak powinienem

zareagować

IW

to. co Bóg mi oznajmi?

Kurs ten opracowany jest tak. aby pomóc ci znaleźć odpowiedzi na te pytania. W czasie studiowania każdej lekcji
dowiesz się coś więcej o planie Bożym i o tym. jak możesz
go wypełniać. Odkryjesz. że już jesteś objęty tym planem.
Dowiesz się. ze On pragnie pokazać ci. co chce. abyś czynil.
Nauczysz się, jak stosować poznane prawdy, w swoim

codziennym chrześcijańskim

życiu.

Kurs ten oparty jest na korespondencyjnej
metodzie
nauczania. która łatwo pomoże ci nauczyć się zasad i na-

tychmiast wprowadzić je w życie.
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Boży Plan - Twoja Decyzja

Przewodnik do studiowania
"Boży Plan - Twoja Decyzja" jest podręcznikiem formatu kieszonkowego, który możesz wziąć ze sobą i studiować,
gdy tylko masz trochę CZJlSU. Postaraj się zarezerwować trochę
czasu codziennie na studiowanie.

Zauważysz. że na początku każdej
Słowo" cel" użyte jest w tej książce
poznać główne myśli poruszane w
studiować, jeżeli pamięta się o swoich

lekcji podane są cele.
po to. aby pomóc ci
lekcji. Latwiej jest
celach.

Uważnie przestudiuj dwie pierwsze strony każdej lekcji.
Przygotują one ciebie do następnych etapów w studiowaniu.
Następnie studiuj lekcję część po części i wykonuj ćwiczenia
zawarte w częściach lekcji zatytułowanych" Zadanie d/o
ciebie ".

Jeżeli nie ma dość miejsca w przewodniku na napisanie
odpowiedzi na pytania. zapisz je w własnym notatniku tak,
abyś mógł do nich wrócić. gdy przeglądasz następną lekcję.
Jeżeli studiujesz ten kurs w grupie postępuj zgodnie z instrukcjami prowadzącego grupę.

Jak odpowiadać na pytania
W tym przewodniku znajdują się różne rodzaje pytań
dotyczące przestudiowanego materialu. Podane są tu przykłady kilku typów i sposoby odpowiadania.
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Pytania WIELOKROTNEGO
JI1'BORU wymagają dokonania wyboru odpowiedzi z kilku podanych.
Przykład pytania wielokrotnego

wyboru.

1 Tydzień ma

a) 10 dni
b) 7dni
c) 5 dni
Prawidłową odpowiedziąjest b) 7 dni. W swojej książce
zakreśl kółkiem b) tak. jak pokazano poniej:
ł Tydzień ma

a) 10dni
@7d':
e) 5 dm.
(Dla niektórych pozycji wielokrotnego wyboru prawidłowa mnże być więcej niż jedna odpowiedź. W tym wypadku,
zakreśl literę przed każdą prawidłową odpowiedzią.)
Pyrania PRAWDA - !-:·/UiZ wymagają wyboru prawidłowego twierdzenia z kilku podanych.

2

Przyklnd pytania Prawda-Falsz.

Które poniższe twierdzenia są PRA WDZIWE'>
a) Biblia liczy 120 ksiąg
@Ilibliajest
przesłaniem dla wspólczesnych wyznawców.
e) Wszyscy autorzy Bihlii pisali w języku hebrajskim
@Duch Święty inspirował aulorów Biblii.

Prawdziwe są twierdzenia
tych dwóch liter. aby pokazać
powyżej.

h i d. Zakreśl kółko wokól
swój wybór. tak jak widzisz

Boży Plan - Twoja Decyzja
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Pytanic KOJARZĄ('[ wyrnaga skojarzenia rzeczy pasujących do siebie, takich jak imię zopisem zawartym w ksiągach
biblijnych.
Przykład Pytanta Kojarzqcegt).

3

Napisz numer imienia przywódcy przed każdvm zwrotem
opisującym coś. co zrobił.
./. a Przyjął Prawo na Górze Svnaj

I) Mojżesz

2 b Przeprowadzi I Izraelitów przez Jordan 2) Jozue
2 c Maszerował

wokól Jerycho

.l.. d i\1 na dworze Faraona.
Zwroty a i d odnoszą się do Mojżesza a zwroty b i c do
lozuego, Napisz l obok a i d i 2 obok b i c. tak jak powyżej.
Sprawozdanie

studenta

Jeżcli pragniesz UZyskać Śll iadcctwo, przeczytaj ...\iJrawozdanic studenta" zamieszczone na końcu książki. W "Sil/Hwozdamu studenta" znajdują się dwie części. We wskazówkach dowiesz sic, kicdv wvpclnić każdą część.
Zgodnie z instrukcjami
podanymi w sprawozdaniu
studenta prześlij go do biura ICI Lniwersity. Adres powinien
być wstęplowany na drugiej stronic lego podręcznika lub na
odwrocie sprawozdania
studenta. Jeżeli go tam nic ma.
prześlij pracę na adres ICI podam' w podręczniku.
Po
wypełnieniu arkuszów odpowiedzi otrzymasz świadectwo lub
potwierdzenie ukończenia tej części kursu.

Najpierw porozmawiajmy

o autorze
J. Lowell Harrupjest obecnie pastorem Centrum Chrześcijańskiego w Brukseli. Belgia. Przed przybyciem do Brukseli
hył przez trzynaście lat pastorem w Alcxandrii, Virginia,
\\' pobliżu Washington D.C. Ukończył Southcastern College
ofAssemblies ofGod w Lakoland. FIOIyda.

Harrup był duszpasterzem
na obozach rodzinnych.
zgromadzeniach pastorów i seminariach liderów, Prowadził
także prac, duszpasterską dla młodych łudzi w szkol ach
średnich i uniwersytetach.

\V pisaniu tego kursu wykorzystał
doświadczenie, jakie zdohyl po latach studiowania Słowa
Bożego i doradzaniu ludziom w różnym wieku i różnego
pochodzen ia.

Teraz gohl\vy jesteś do rozpoczęcia l.ckcj i l. Niech Bóg
błogosławi cię w twych studiach!

