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Najpierw
porozmawiajmy

Od autora

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, w co wierzą
chrześcijanie? Czy kiedykolwiek przyjaciele pytali cię, dlaczego
wierzysz w taki sposób, a ty nie potrafiłeś im odpowiedzieć?
Jeśli tak, ten kurs jest właśnie dla ciebie. Nawet kiedy go już
przerobisz, będziesz chciał mieć go pod ręką, żeby szybko
zajrzeć do niego i sprawdzić jakiś temat.

Ten kurs dotyczy podstawowych prawd, których nalicza
Plsmo Święte. Nazywamy je też fundamentalnymi doktrynami.
Powinieneś je studiować nie tylko po to, żeby umieć
odpowiedzieć na pytania. Znajomość tego, co Bóg mówi na
temat różnych kwestii może stanowić O życiu lub śmierci -
twojej i ludzi, na których masz wpływ.

Wersety Pisma Świętego, które będziesz czytać i uczyć
się na pamięć, pomogą ci wzrastać duchowo. Przydadzą ci
się przy indywidualnej ewangelizacji, kiedy będziesz nauczał
innych, a także w czasie twoich osobistych rozmyślań
i modlitwy. A poza tym, jak mówi Biblia, znajomość Słowa
buduje wiarę.
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Nowoczesna metoda nauczania korespondencyjnego
pomoże ci z łat wością opanować podstawowe zasady
i natychmiast zastosować je w praktyce.

Podręcznik kursu

"\fI co tcierzvmv' jest podrccznlkicm, który możesz nosić
w kieszeni i studiować, kiedy tylko masz chwile wolnego
czasu. Postaraj siC;każc1cgo dnia znaleź(~ CZ:1S, aby go czyl:IĆ.

Zauwaźvs«, 7." na początku każdej lekCji podany jest cel.
Słowo ce! jest użvwane \V lej ksi;)żtT po to, abyś wiedział na
co zwrócić Ilwag\."' \V czasie twoich studiów. Jeżeli bcdzicsz
parniętal o celu; twoja nauka b,dzie efektywniejsza.

Postara] sit;' uważnie prześledzić pierwsze dwie strony
kazde] lekcji. Przygotuje 10 twój umysł do przyswojenia
nastcpnvrl, zagadnier). Nastt;'pnk' przerabiaj 1ekej\, rozdzia!
1)0 rozdziale i wykonu] polcc.-ru« zatvtulowane "Ztułrntl»
d/a ciebie". Jeśli nie nu dość miejsca na odpowiedzi
w podręczniku, zapisu] je w zeszycie tak, abyś mógl zajrzeć
do nich powtarzając lekcję. Jeśli studiujesz \V grupie, stosuj
się do wskazówek I"j lidera.

Jak odpowiadać na pytania?

\X,.podręczniku \V)'Slt.;pllj~! pytania różnych typów. Poniżej
podarx: S;:I przykłady kilki l rodzajów pyLili i sposobów
odpowiadania na nil'.

Pytanie z inoźliwością Il7YBORUwymaga wybrania jednej
z poda nyc h odpowiedzi.
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l'rrvlełnr! pvtania z Tl/ożlilln:;óq WTROIlU

1 Biblio ma
a) JOOksi;lg.
b) 66 kSi'lg.
c) 27 k~i1g·

Prawiellową odpowiecizią jest IJ) óó ksiqg. \\/ swoim
podręczniku obrvsuj kólkk-ru litcrę hl w sposób ""st,puj'I""

1 Biblia nu
a) I00 ksiąg.
® 66 kSi'lg.

c) 27 ksi;lg.

(W przypadku niektórych pytań z możliwością wyboru
może być prawidłowa nic tyłko jedna odpowiedz. W takim
przypadku obrysuj kółkiem literę przed każdą prawidłową
odpowiedzią. )

Pvtanie PIIA WnA-j-:'ILIZ wyntłga wvbrania spośród kilku
zdań lego, które je" PRA\\DI.IWI'

I'rzvlsład />y/(lIIi{/ 1'1I..11FJ)il-J·:-ILI7

2 Które z poniższych stwierdzeń jest PRAWDZIWE'
aj Biblia Im 120 ksi'lg.

@ Poselsrwo Biblii jest dla współczesnych wierzących.
c) WSZyscy biblijni pisarze pisali po hebrajsku.

@ Duch Świę-ty inspirował autorów Biblii.
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Prawdziwe są 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,
łub księgi w Biblii z jej autorem.

Przykład pytania DOBORU

3 Napisz numer odpowiadający przywódcy, przed
każdym zdaniem opisującym jego czyn .
a) Otrzymał Zakon na Synaju
b) Przeprowadzi! Izraelitów przez jordan
c) Maszerował wokół jerycho
d) Żył na dworze faraona

l) Mojżesz
2) jozue

.L

..2

..,2

..f..

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

Sprawozdanie studenta

Jeśli chcesz otrzymać świadectwo ukończenia kursu,
zapoznaj się z osobną broszurą pod tytułem "Sprattozdanie
studenta". Materiał w "Sprawozdaniu ... " jest podzielony na
dwie części. W podręczniku znajdziesz informację, kiedy
wypełnić każdą z nich.

Zgodnie z instrukcją zawartą w sprawozdaniu studenta
wyślij karty odpowiedzi do biura ICI. Adres powinien być
podany na odwrocie strony tytułowej. jeśli tam nie znajdziesz
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«drvsu, prześlij sprawozdanic .studt'Ill:1 do billr:1 ICI w Brukseli.
:\dre~ jest podany na okładce- ··SpLI\YOz(bnLI. .. ". Otrzvmasz
.urakrvjn« świadccl\\"() lub, jeśli liIi. ()lrzylll;lil'ś świadertwo
ukoriczcnla innego kursu. kokjn., pil'cz~'« du niL'go.

Czas już na rozpocz\'Cit' i.l'kcji l. :\iech Bóg błogosławi
ci \\' CZ;ł,sk' twojej nauki'




