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Od autora

Czy kiedykolwiek zastanawialeś sil', skud wziął sil'
Kościół, jak powstawał, co si, z nim stanie w przyszłości-
Gdy czyta leś spis treści zauważyłeś, że poszczególne lekcje
zawierają odpowiedzi na bardzo istotne pytania dotyczące
Kościoła.

Chciałbym pomóc ci poznać odpowiedzi na te pytania.
Nie spotkałeś mnie osobiście, lecz pragn, być twoim
przyjacielem i nauczycielem. Studiując razem to, co Biblia
ma do powiedzenia na temat Kościoła. lx-dzrernv mogli lepiej
poznać nasze miejsce w nim. Jest 'wiele różnych poglądów
na temat Kościoła. Niektóre z nich S~) prawdziwe, inne zaś
tulszvwc. Poznasz. co Biblia mówi o nich.

Ten kurs nie tylko uczy, czym jest Kościół, ale pomoże ci
także poznać, jak w praktyczny sposób możesz być bardziej
użyteczny dla Chrystusa i Kościolu. Nowoczesna metoda
nauczania pomoże ci z łatwością opanować podstawowe
zasady i natychmtast zastosować' je w praktyce.
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o autone

w 1973 Donald Dean Srneeton został ordvnowany przez
Kościół Zborów Bożych, w tym też czasie założył zielo-
noświątkowa wspólnotę wśród źołruerzy amerykańskich
stacjonujących w Niemczech oraz rozpoczął program Teen
Challenge w Belgii. W 1973 roku zaczął uczyć w Continental
Biblc College w Brukseli i pracował tam dziewi\'Ć lal.
W 1982 rozpoczął prac\' w Biurze ICI w Brukseli.

Zdobył wykształcenie, które przygotowało go do pisania
o Kościele jezusa Chrvstusa. Zanim osiqgn~ll licencjat nauk
ścisłvch i humanistycznych, zdobył tytuł magistra z historii
kościola i historii myśli chrześcijańskiej w Trinity Evangellcal
Divinity School w USA. l'otem studiował na Wydziale Teologii
Protestanckiej na Uniwersytecie w Strasbourgu i lam uzyskał
tytuł doktora belgijskicgo Uniwersytetu w Louv.un. Często
pisze artvkuly do czasopism naukowych.

Podręcznik kursu

.Koscis)!" jest podreczntktcm, który możesz nosić \\' kie-
szeni i studiować, kiedy tylko masz chwtl« wolnego czasu.
Postar.i] si~'każdego dni.t znaleźć czas, aby go czyta<.~.

Zauważysz, że 11:1 pocz.uku każdej lekcji podanI' icst .ccl".
Słowo .ccl" jest używane \V lej ksi~lżce po to, al>yś wiedział
na co zwrócić UW:lgt.; w czasi<: twoich studiów. Jeśli h~'dzicsz
jXIIlli\'tal o .ceh, ",twoja nauka hcdzic cfcktvwnicisza.

Postura] si\' uważnie IJrZl'śledzić pierwsze dwie strony
każdej lekcji. PrzygoIuje lo rwó] umysł do przyswojenia
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nusrępnych zagadnień. Następnie studiuj lekcję, rozdział po
rozdziale i wykonuj polecenia zatytułowane "Zadanie dla
ciebie". Jeśli jest za mało miejsca na odpowiedzi w pod-
ręczniku, zapisuj je w zeszycie tak, abyś mógł je przeglądnąć
powtarzając lekcję. Jeśli studiujesz w grupie, stosuj się do
wskazówek jej lidera.

Jak odpowiadać na pytania?

W podręczniku występują pytania różnych typów. Poniżej
podane są przykłady kilku rodzajów pytań i sposobów
odpowiadania na nie.

PYTANIE Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU wymaga wybrania
jednej z podanych odpowiedzi.

Przykład pytania z mozliu-osciq wyboru
1 Tydzień ma
a) la dni.
b) 7 dni.
c) '; dni.

Prawidłową odpowiedzi" jest b) 7 dni. W swoim
podręczniku obrysuj kólkiem literę b) w sposób następujący:

1 Tydzień ma
a) 10 dni.

(j)) 7 dni.
c) 5 dni.

(W przypadku niektórych pytań z możliwością wyboru
może być prawidłowa nie tylko jedna odpowiedź. W takim
przypadku obrysuj kółkiem literę przed każdą prawidłową
odpowicdzią.)
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PYTANIE PRAWDA-FAŁSZ wymaga wybrania spośród
kilku zdań tego, które jest prawdziwe.

Przykład pytania prauda-fałsz

2 Które z poniższych stwierdzeń jest PRAWDZIWE'
a) Biblia składa się z 120 ksiąg.

<!!)lBiblia jest przesłaniem do współczesnych wierzących.
c) Wszyscy autorzy pisali Biblię po hebrajsku.

@Duch Święty inspirował tych, którzy pisali Biblię.

Prawdziwe są stwierdzenia b) i d). Należy te dwie litery
obrysować kółkiem tak, jak powyżej.

pyrANIE DOBORU wymaga połączenia wyrażeń, które
wzajemnie sobie odpowiadają, na przykład nazw)' z opisem
lub księgi w Biblii z jej autorem.

Przykład pytania dobom

3 Napisz numer odpowiadając)' przywódcy przed każdym
zdaniem opisującym jego czyn

..1. a) Otrzymał Zakon na górze Synaj. 1) Mojżesz

..2. b) Przeprowadził Izraelitów przez jordan, 2) jozue

..~. c) Maszerował wokół Jerycha .

..1. 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.
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Sprawozdanie studenta

Jeśli studiujesz po to, aby otrzymać świadectwo, dola-
czarny osobna wkładkę zatytułowana .Sprau-ozdanic .'/11-

dcnta ".Jest ona podzielona na dwie cz\,ści. W podręczntku
jest informacja, kiedy wypełnić każd:1 z nicli.

W "Sprawozdaniu studenta" znajdują sic' wskazówki
dotyczące wysłania "Arkuszy odpowiedzi" do biura lei
w twoim rejonie. Zastosuj Sil' do nich. Adres biura ICI
powinien znajdować sk- na drugiej stronic podreczntka lub
na okładce .Sprawozd.mta studenta" . .Jeśli adresu tam nie
ma, wyślij swoje sprawozdanie do biura !CI \V Brukseli. Jego
~ldresznajduje sie na okładce .Sprawozdanta". Cdy to zrobisz,
otrzymasz ozdobne świadectwo.

Jesteś teraz pl-I.ygolowany do rozpoczeci.t pierwszej lekcji.
Niech Bóg ci~'błogostawi w czasie twoich studiów!


