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RÁDCE, UČITEL A PRŮVODCE

vědi s odpověďmi uvedenými v závěru každé lekce. Nesprávné odpovědi si
oprav. Odpovědi nejsou uvedeny v běžném pořadí podle čísel, abys náhodou
nezahlédl odpověď na následující otázku.

Otázky jsou velice důležité. Pomohou ti zapamatovat si hlavní myšlenky
uvedené v lekci a aplikovat principy, kterým ses naučil,v praxi.

Jak odpovídat na jednotlivé otázky

V učebnici jsou různé typy otázek. Uvádíme některé z nich i způsob, jak
na ně odpovědět. Vyskytnou-li se v průběhu kursu jiné typy otázek, řiď se
danými pokyny.

U otázek, kde je několik variant odpovědí, je potřeba vybrat tu správnou.

Příklad

I Bible má celkově
a) 100 knih
b) 66 knih
c) 27 knih

Správná odpověď je b) 66 knih. Ve své studijní příručce zakroužkuj písmeno
b) takto:

l.Bible má celkově
a) 100 knih

(]) 66 knih
c) 27 knih

(U některých otázek tohoto typu bude více správných odpovědí. V tako-
vém případě zakroužkuj písmeno před každou správnou odpovědí.)

U otázek typu PRA VDlVÉ - NEPRA VDlVÉ je třeba zvolit, která z něko-
lika uvedených tvrzení jsou PRA VDW Á.
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Příklad

2 Která z uvedených tvrzení jsou PRA YD IV Á?
a Bible má celkově 120 knih.
b Bible je poselstvím pro věřící v dnešní době.
c Všichni autoři Písma Svatého psali v hebrejštině.
d Pisatelé Bible byli inspirováni Duchem svatým.

Tvrzení b a d jsou pravdivá. Měl bys zakroužkovat tato dvě písmena tak,
jak je uvedeno shora.

Třetí typ to jsou otázky nebo výpovědi, kde je třeba k sobě vhodně
PŘIŘADIT položky, které k sobě patří, jako například jména biblických
postav k popisu, co dělaly, anebo knihy Bible k jejich autorům.

Příklad

3 Před každou výpověď napiš číslici označující jméno vůdce, který odpovídá
popisu výpovědi.
· a Obdržel Zákon na hoře Sinaj
· b Převedl Izraelce přes Jordán
· c Pochodoval kolem Jericha
· d Žil na faraónově dvoře

1) Mojžíš
2) Jozue

Výpovědi označené a a d se vztahují k Mojžíši a výpovědi označené bac
se vztahují k Jozuovi. Před a a d bys tedy měl napsat 1, a před bac bys měl
napsat 2.

Jak tento kurs studovat

Studuješ-li tento kurs samostatně, vyhodnocení tvé práce se může dít
prostřednictvím pošty. I když tento kurs byl lel připraven tak, abys jej mohl
studovat samostatně, můžeš jej také studovat ve skupině nebo ve třídě. Je-li
tomu tak, další potřebné informace ti poskytne tvůj učitel.
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Studijní zprávy za jednotlivé části kursu

Ať už studuješ samostatně ve spolupráci s ICI, anebo ve skupině či třídě,
obdržel jsi s tímto kursem i zkouškový sešit pro studijní zprávy za jednotlivé
části kursu. Tyto máš vypracovat podle pokynů daných v kursu a ve studijních
zprávách. Otázkové listy bys měl vyplnit a poslat svému instruktorovi k opravě
a případným podnětům ke tvému studiu.

Osvědčení

Po úspěšném ukončení kursu a závěrečném vyhodnocení všech studijních
zpráv po jednotlivých částech instruktorem ICI obdržíš osvědčení o ukončení
daného kursu.

Autor tohoto kursu

William F. Farrand píše na základě mnoha zkušeností, které získal jako
pastor, evangelista, učitel biblické školy a řídící pracovník. Za služebníka
evangelia byl ordinován v roce 1951. Dvacet šest let sloužil jako misionář na
Srí Lance a na Filipínách. Po dobu tří let byl profesorem Bible Institute na
Srí Lance a deset let pracoval v Bethel Bible Institute v Manile. V současné
době působí na škole Immanuel Bible College v Cebu na Filipínách. Na
těchto školách zastával funkce obchodního manažera, vysokoškolského dě-
kana a rektora.

Mr. Farrand získal diplom biblického studia v institutu Eastern Bible
Institute v Pensylvánii a hodnost M.A. v Bibli a teologii na škole Graduate
School ve Springfieldu ve státě Missouri, která patří Assemblies of God.
Studoval také na University of Philippines, Centra! Bible College, Asian
Theological Seminary a Fuller Theological Seminary.

Tvůj instruktor lel

Tvůj instruktor ICI ti ochotně pomůže, nakolik to jen bude možné. Máš-li
k tomuto kursu nebo k jednotlivým studijním zprávám jakékoli otázky, klidně
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se na něj obrať. Pokud chce tento kurs studovat několik lidí najednou, žádejte
informace, jaká konkrétní opatření jsou pro skupinové studium nutná.

Ať ti Bůh při studiu tohoto kursu požehná. Kéž tento kurs obohatí tvůj
život i křesťanskou službu a pomůže ti, abys vyplnil svůj úkol v těle Kristově.
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