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WSh:AZÓWKI

Po zapoznaniu się studenta z lekcjami I - 4, będziesz
gotowy do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w
pierwszej części lej wkładki "Wymagania dla lekcji I - 4"
Swoje odpowiedzi zaznacz w arkuszu odpowiedzi nr I.

Po zapoznaniu się z lekcjami 5 - R, będziesz gotowy
do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w drugiej
części lej wkładki. Swoje odpowiedzi zaznacz w arkuszu
odpowiedzi nr 2.

I'o wypełnieniu arkusza odpowiedzi wytni] glJ wedlug
:a:l1ac:ol1ej IlI1u I przesli] do instruktora f CI.

Zapoznaj się z przykladami znajdującymi się na po-
czątku arkusza odpowiedzi. Przyklady te wyjaśniają, w ja-
ki sposób należy wypclniać arkusz.
Przykład
Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa Wybierz wlaś-
ciwą i w arkuszu odpowiedzi zaczernij pole zawierające
odpowiednią liter,
1 "Narodzić się na nowo" oznacza

a) być młodym
b) przyjąć Jezusa jako Zbawiciela.
c) rozpocząć nowy rok.

Prawidłową odpowiedzią jest b) 'JJI':):W' Jezusajako Zba-
wiciela", należy zatem zaczernić pole b, jak poniżej:
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Część I

Pytania do lekcji l - 4

Przy kaźdym pytaniu upewnij się. c:y numer znajdu-
il{c.J' się w po/u H' arkuszu odpowiedzi odpowiada nume-
rOH'1 pytama w Sprawozdaniu studenta.

PRA WDA LUB F'ALSZ
l'onizs:e stwierdzenia sq prawdziwe lub falszywe. Jesl:

stwierdzenie jest

PR-\ WDZIWE - zaczernij pole GiJ
f'ALSZYWE - zaczernij pole ~

Bóg zna I111SZC czyny, lecz nic zna myśli.
2 Plan Boży dla ludzi uwzględnia ich różnorodność.
3 Ludzie stają się chrześcijanami w większości przez przy-

padek.
4 Zostaniemy objęci planem Bożym po znalezieniu się w niebie.
5 Nie możemy oczekiwać. że Bóg będzie nam pomagał,

ieżcli wcześniej zawiedliśmy Go.
6 Trudności mogą być dowodem, że realizujemy plan Bo-

ży'

7 Doświadczenia mogą pomóc we wzrastaniu w wierze.
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WYBÓR

Każde o poniższych pytmi lila tylko Jedną prawidłowa odpo-
wiedz. Wybiero wlasciwą. II' arkuszu odpowiedzi zaczcrntj
pole zawierające odpowiednia ltterę.

8 Prawdziwym Bożym wzorcem jest, abyśnr,' bvli tac,'.
jak:
a) uczniowie Jezusa.
b) Jezus Chrystus.
c) duchowi ludzie. których podziwiamy.

9 Fakt, żc wszyscy uczniowi c Jezusa różnili SIC rmę-
dzy sobą ilustruje prali de o:
a) wicdzv.
b) różnorodności
c) wzorcu.

J O Zvcie apostola Paw la ukazuje nam. żc:
a) porażki nic uniemożliwiają wvkonvwania planu Bo-

żcgo.
b) tylko ci. którzy nigdy nic zawiedli mogą zadowolić

Boga.
c) nicwielka jest nadzieja żvcia z Bogiem dla tego. "to

juz Go zawiódl
II W rzcczvwistości zostajemy objęci planem Bożym przez:

a) posłuszeństwo Słowu Bożemu i Duchow i
b) odkrywaniu co Bóg chce, abyśmy uczynili.
c) wyjaśnianiu innvm 1I0li Bożej
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12 Jezus powiedział. żc Jego odejście będzie korzystne dla
uczniów. ponieważ:
a) inni wyznawcv będą ich bardziej poważali
b) muszą oni zacząć natychmiast głosić Ewangelię.
c) przyjdzie Duch Święty, aby ich prowadzić.

13 Wierny. że Bóg chce nas prowadzić. ponieważ:
a) dal nam Ducha.
b) jesteśmy szczerz, w szukaniu Go.
c) Jego wolę trudno zrozumieć.

I ~ List do Rzymian 12: I - 2 mówi, że mamy się przemie-
nić. Oznacza to. l~mamy:
a) zmieniać się całkowicie.
b) być informowani jak postępować.
c) różnić się od innych wyznawców.

15 Możcmv spełniać oczekiwania Boże. ponieważ:
a) możemy zrozumieć. CZ\n1 one są.
b) moc Boża naprawdę działa w nas.
c) nasza siła umożliwia ich spełnienie.

16 Jeremiasz nauczyl się II' domu garncarza następującej
lekcji:
a) gdy odnieśliśmy porażkę. Bóg przestaje działać przez

nas
b) porażki mogą ograniczyć laskę Bożą
c) laska Boża pokonuje porażki.

17 Bóg sprawdza naszą wiarę, ponieważ:
a) On musi wiedzieć, cr, Mu ufamy.
b) mv musimy poznać. jak daleko Mu ufamy.
c) On chce zobaczyć. CZ\' nasze postępowanic jcst za-

lcżnc od zewnętrznego wsparcia.
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18 Jezus prowadził swoich uczniów tak. aby napotykali na
trudności. ponieważ uczniowie musieli:
a) być ukarani za ich upadki.
b) nauczyć się całkowitego polegania na Nim.
c) udowodnić Mu, jacy są silni.

19 Gdy przeżywamy przeciwstawienie się naszej grzesz-
nej ludzkiej natury. oznacza to. że usilujemy zadowolić
Boga. ponieważ:
a) nasze ciało pragnie tego, co oferuje świat.
b) świat nienawidzi tych. którzy należą do Boga.
c) ciało i Dnch są sobie przeciwne.

PYTANIA OGÓLNE
Lekcje I--ł

lesli twoją odpowiedzią jest
T.-\ K . zaczernij pole C!J
N I E . zaczernij połe lliJ

20 Czv uważnie przeczyta leś Lekcje I - -ł?

21 Czy zrobiłeś wszystkie .zadania dla ciebie" II' lekcjach
I . 2"

22 Czy zrobi leś wszystkie .zadania dla ciebie" II' lekcjach
~ - 4?

23 CZy sprawdzaleś swoje odpowiedzi z odpowiedziami
znajdującymi się na końcu kaźdcj lckcj i?

2-ł Czy przejrzałeś ponownie wszystkie cele podane w lek-
cjach, aby sprawdzić, czy osiągnąłeś to. co one zakla-
dają?
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Część 2
Pytania do łekcji 5 - 8

Przy każdym pytamu upewl11J się. c~y numer znajdujący
się pr~y kólkach arkus:a odpowiedzi odpowiada nume-
rowi pyta/1 w tej "H/kładce.

PRA WDA - FALSZ
Poni:s:e stwierdzenia są prawdziwe lub fałszywe Jeżcli
stwierdzenie jest

PRo\.WDZIWE - zaczernij kółko GJ
FALSZYWE - zaczernij kółko rn

1 Biblia mówi, te "w Chrystusie" jesteśmy święci i bez skazy.

2 Bóg uważa. że nasze czyny są ważniejsze, niż nasza sy-
tuacja "w Chrystusie".

3 Bóg może do nas mówić przez niewierzących.

4 Możemy ufać, że Bóg nas prowadzi.

5 Ponieważ Chrystus był Syncm Bożym, nie musiał się
uczyć, tak jak każdy inny człowiek.

6 Bóg objawił nam niektóre sprawy dotyczące przyszłoś-
CI.

7 Nicktóre powody, dla których ludzie chcą poznać przysz-
lość. są niewłaściwe
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WYBÓR
Każde z poniższych pytali ma tylko jedna prawidlową

odpowiedź. Wybier: wlasciwą. Warleuszu odpowiedzi za-
kresl pole zawierające odpowiednia literę.

8 Patrząc na nas. Bóg ceni najwyżej:
a) nasze motywy i postawy.
b) to. jak zachowujemy się w codziennym życiu.
c) dzielo Jezusa Chrystusa w nas.

9 Aby wykonać plan Boży ważne jest:
a) ciągle zezwalanie, aby zmieniał nas Bóg.
b) realizowanie naszych zadań przy współpracy z Chrys-

tusem.
c) dążenie do osiągnięcia większego posłuszeństwa w mia-

rę poznawania Pana.
10 Możemy zwyciężać grzech. ponieważ:

a) mamy mocne pragnienie, aby czynić to, co jest właś-
ciwyrn.

b) Chrystus złamai panowanie grzechu nad nami.
c) grzech jest tylko myślą łub ideą

11 Bóg objawia nam swój plan głównie przez:
a) rady innych.
b) zalecenia przywódców.
e) Słowo Boże.

12 Przykładem relaeji opartych na właściwym autorytecie.
przez który może mówić Bóg. są relacje. jakie czlo-
wiek ma ze swoim:
aj rządem.
b) przyjaciółmi.
c) bliźnimi.
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13 Gdy mówimy. ŻC Bóg objawia nam Swój plan stopnio-
wo. lo znaczy. ŻC często odkrywa nam Swój plan:
a) krok po kroku.
b) taki. jaki będzie na końcu.
c) cały od razu.

1~ Biblijny opis dzieciństwa Jezusa uczy nas, że:
a) człowiek musi dorosnąć. zanim może w polni zado-

wolić Boga.
b) ludzie. którzy są dojrzali duchowo. nic muszą pod-

dawać się żadnej władzy ludzkiej,
c) ograniczenia są czasem częścią planu Bożego

15 Według listu do Hebrajczyków S: X. Chrystus uczyl się
posłuszeństwa przez:
a) zwycięstwo
b) cierpienie
c) sukces.

16 Pokonanic pokus można najlepiej opisać jako doświad-
CZCIlIC:

a) uczenia się, ŻC przeżywamy słabości i porażki.
b) podążanic za wolą Bożą niezależnic od okoliczności.
c) odkrvcia. żc nic zrozumieliśmy woli Bożej

17 Bóg nic pokazuj c nam wszystkich szczegółów na temat
przyszłości, ponieważ:
a) niełatwo zrozumieć opisy przyszłych wydarzeń,
b) dla codziennego życia wiedza o przyszłych wydarze-

niach jest bez wartości,
c) możemy próbować przyspieszvć lub unikać przejścia

stopni pośrednich.
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18 Bóg odkrył przed nami przyszłość tak że możemy:
al przechodzić z nadzieją przez obecne okoliczności.
b) decydować. jak sprawić. aby zaistniały przyszłe zda-

rzcrua.
c) unikać zdarzeń, które uważamy za nickonieczne.

19 Najbardziej zasadniczą formą czynienia woli Bożej jest:
al podejmowanie decyzji jaki wvkonywać zawód.
b) wvkonywanie jej, każdego dnia.
c) czekanie na objawienie przyszłości przez Boga.

PYT.-\:\J..\ OGÓL:\E
Lekcje 5 . 8

lezeh twoją odpowiedzią Jest:
TAK - zaczernij pole [iJ
1'\1E . zaczernij pole [B

20 Czy przeczytałeś uważnie lekcje 5 . X?

21 Czy wykonaleś wszystkie ..zadania dla ciebie" w lek-
cjaeh 5 . 6"

22 Czy wykonaleś wszystkie ..zadania dla ciebie" w lek-
cjach 7 . X'I

23 Czy sprawdzileś swoje odpowiedzi z odpowiedziami
na końcu każdej lekcji?

2~ Czy przejrzaleś ponownie wszystkie cele podane na
początku lckcj i. aby sprawdzić. ezy osiągnąłeś to. co
one zakładają')

Koniec pymn do lekcji. Przesli] arkusz odpowiedzi nr I I 2
do mstruktora ICI.




