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Słowo od autora podręcznika

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, w jaki sposób Biblia
może ci pomóc? Czy rzeczywiście zawiera Boże przesłanie
do rodzaju ludzkiego? Czy Biblia jest Słowem Bożym? Dlaczego i w jaki sposób została napisana' Być może te
i wiele innych pytań przychodzi ci na myśl. Jeżeli tak, to ta
książka została napisana szczególnie dla ciebie.
Wiele lat ternu Dawid, król Izraela, opisal czym jest dla
niego Słowo Boże. Powiedział: .Słotoo tuoje jest poebodnia
nogom moim i stciatłosciq scieźeom moim" (Psalm 119: l 05).
Bez względu na to, kim jesteś i gdzie mieszkasz, bez względu
na to, jakie trudności napotykasz i jakie decyzje musisz podjąć,
możesz mieć to samo przekonanie, jakie posiadał król Dawid.
Ten kurs pozwoli ci nie tylko poznać, w jaki sposób Biblia została napisana, lecz także pomoże ci polegać na niej jako na przewodniku w każdym dniu twojego życia. Korespondencyjna metoda nauczania pozwoli ci z łatwością opanować
podstawowe zasady zawarte \V książce i od razu zastosować
je w praktyce.
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Jakie są twoje cele?

Aby odnieść jak największą korzyść ze studiowania tego
podręcznika, powinieneś postawić sobie cele, a potem dążyć
do ich realizacji. Oto cele, które możesz osiągnąć:
Nauczyć się jak korzystać z Biblii.
Poznać, dlaczego wierzący uważają Biblię za Boże przes-

Ianie skierowane osobiście do nich.
CZ}1ać Biblię każdego dnia.
Uznać Biblię za przewodnika w wierze i codziennym życiu.

Podręcznik kursu

"o Biblii" 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".
Slowo "cel" jest używane w tej książce po to, abyś wiedztal
na co zwrócić uwagę w czasie twoich studiów. Jeśli będziesz
parmętal 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, rozdzial
po rozdziale i wykonuj polecenia zatytulowane .Zadanie
dla ciebie". Jeśli jest za mało miejsca na odpowiedzi w podręczniku,

zapisuj

je

\V

zeszycie

tak, abyś mógł zajrzeć

do

nich powtarzając lekcję. Jeśli studiujesz w gmpie, stosuj się
do wskazówek jej lidera.
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Jak odpowiadać
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na pytania ?

W podręczniku występują pytania różnych typów. Poniżej
podane są przykłady kilku rodzajów pytań i sposobów
odpowiadania na nie.
PYTANIEZ MOZUWOŚClĄ WYBORU wymaga wybrania
jednej z podanych odpowiedzi.
Przykład pytania z możliuosciq

wY/XJlU

1 Tydzień

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

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

1 Tydzień

Im

a) 10 dni.
@) 7 dni.
c) 5 dni.
(W przypadku niektórych pytań z możliwością wyboru
może być prawidłowa nie tylko jedna odpowiedi. W takim
przypadku obrysuj kółkiem literę przed każdą prawidłową
odpowiedzią.)
PYTANIE PRAWDA·FAtSZ wymaga wybrania spośród
kilku zdań tego, które jest prawdziwe.
Przykład pytania pratoda-fałsz

2

Które z poniższych stwierdzeń jest PRAWDZIWE?
a) Biblia składa się ze 120 ksiąg.

o Biblii
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@Biblia jest przesianiem do współczesnych wierzących.
c) Wszyscy autorzy pisali Biblię po hebrajsku.
@Duch
Święty inspirował tych, którzy pisali Biblię.
Prawdziwe "l stwierdzenia b) i d). Należy te dwie litery
obrysować kółkiem tak, jak powyżej.
PYTANIE DOBORU wymaga połączenia wyrażeń, które
wzajemnie sobie odpowiadają, na przykład nazwy z opisem
lub księgi w Biblii z jej autorem
Przykład pytania dobom

2

Napisz numer odpowiadający przywódcy przed każdym
zdaniem opisującym jego czyn
./. a) Otrzymał Zakon na górze Synaj.

l) Mojżesz

..? b)

Przeprowadził Izraelitów przez Jordan.

2) jozue

:? c)

Maszerował wokół Jerycha .

./. d) Żył na dworze Faraona.
Stwierdzenia a) i d) odnoszą się do Mojżesza, a b) i c)
do jezuego. Powinieneś napisać 1 obok a) i d), 2 obok b)
i c), tak jak powyżej.
Sprawozdanie studenta
Jeśli studiujesz po to, aby otrzymać świadectwo, przesłaliśmy osobną wkładkę zatytułowaną
",Sprawozdallie
studenta ". Jest ona podzielona na dwie części. Twój podręcznik powie ci, kiedy wypełnić każdą z nich.
W "Sprawozdaniu studenta" znajdują się wskazówki
dotyczące wysiania "Arkuszy odpowiedzi" do biura lei
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W twoim rejonie. Zastosuj się do nich. Adres biura ICi
powinien znajdować się na drugie] 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 .Sprawozrlania". Gdy to zrobisz,
otrzymasz atrakcyjne grafteznie świadectwo.

o autorze
Louise Jeter Walker poświęci la całe życie, aby pomagać
ludziom w zrozumieniu prawd chrześcijańskich. Zdobyła
1,1u1yzarówno magistra jak i doktora nauk chrześcijańskich.
Jej ksiąźk: zawierają doświadczenia z ponad czterdziestu lat
slużby w Peru, na Kubie, w Zachodnich Indiach i w Belgii.
Napisala 14 książek służących do ewangelizacji i chrześcijańskiego nauczania. Przy powstaniu tej książki współpracowala z pracownikami Międzynarodowego Biura ICI
stosując w niej korespondencyjne metody uczenia się. Ten
podręcznik jest wezwaniem do poznania najważniejsze] ze
wszystkich książek - Biblii!
Jesteś teraz gotowy do rozpoczęcia pierwszej lekcji. Niech
Bóg cię błogosla wi w czasie twoich studiów'

