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Milý studente,

vítej v naší velké rodině studentů ICI! Chlapci a dívky
v mnoha zemích studují stejné lekce. A nejen oni,
ale také jejich rodiče a starší sourozenci. Proč?
Protože rádi čtou o skutcích velkých mužů a žen,
kteří žili v dávné minulosti. A také proto,
že si rádi prohlížejí hezké obrázky a dělají
zajímavé úkoly, které jsou v každé lekci.

BůH
Většině z vás se tyto lekce budou líbit kvůli tomu,

~

~ ~ ~ co se v nich dozvíte o Bohu. Budete číst o tom, že

(

" ~} ~ Bůh miloval lidi. Udělal pro ně mnoho
r-......r-'-.:::;...:...::..::;.-..~ 'v' v. ••• • ••

)} j' '"':~ -=- ~ uzasnych veci. UVIdíš, Jak Bůh miluje 1 tebe.xf-?:; "'?tID--;~ •jaké úžasné věci pro tebe udě~
~ ~ ~~~ _-;;.::=_ a stále dělá.

Naše lekce nejsou těžké. Mluví o lidech,
o kterých se můžeš dočíst v Bibli.
Verše, které citujeme z Bible,
jsou 2: překladu,
který je jednoduchý k pochopení.

Společně s touto učebnicí jsi dostal také Sešit pro stu-
denta: Bůh tě miluje. Jestliže jsi tuto brožurku

neobdržel, napiš si o ni na adresu ICI, která je na
druhé straně kursu.
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Po prostudování jednotlivých lekcí kursu
Bůh tě miluje vezmi svůj Sešit pro studenta a vy-

pracuj všechny úkoly, které jsou v něm uvedeny pro
danou lekci. V Sešitě pro studenta je také napsáno,

jakým způsobem můžeš obdržet krásné vysvědčení.
Jestliže studuješ ve třídě, tvůj instruktor ti řekne

přesně, co máš dělat.

Možná, že tuto učebnici bude chtít studovat
celá tvoje rodina. V Sešitě pro studenta je část,
která je označena jako Zábavný úkol. Tento
úkol obsahuje pro každého něco.
Je tam něco pro děti, pro mladé i pro dospělé.
Můžeš si z něj vybrat to, co se ti líbí.

Jestliže tuto učebníci budou kromě tebe používat ještě
další lidé, bylo by dobré, kdybys své odpovědi ne-

psal přímo do ní, ale na zvláštní papír. Požádej však
o další Sešity pro studenta, aby každý z vás mohl

vyplnit svůj vlastní sešit
a dostat vysvědčení na své jméno.

Máš-li nějaké otázky, týkající se jednotlivých lekcí, zapiš si je. Pak je můžeš
poslat společně se stránkami ze svého Sešitu pro studenta na adresu kanceláře
lel. Rád ti pomohu.

S pozdravem

Tvůj instruktor
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