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WSKAZÓWKI

1'0 zapoznaniu sil' z lekcjami 1-4 będziesz golowy. aby
odpowiedzieć na pytania zawarte w pierwszej cześci
"Sprau-ozdanin studenta". Swoje odpowiedzi zaznacz war-
kuszu odpowiedzi nr l, który znajduje się na końcu "Spru-
wozdania" .

Po zapoznaniu sic z lekcjami :;-6 będziesz goIO\\')', aby
odpowiedzieć na pytania zawarte w drugiej cz""ści "Spr.r-
wozdanla studenta". Swoje odpowiedzi zaznacz \\" arkuszu
odpowiedzi nr 2.

/>0 nvpelnieniu arkusza odpounedzi U:Vll1U go lI'l'lI/U,g

zaznaczonej linii i jJrze~tli.Jdo instruktora /e/,

Poniższy przykład wYiaśni:!. jak należy zaznaczać od-
powiedź w arkuszu odpowiedzi.

Przykład
'/)'Iko jedna odpounedr j"SI/JrtllI'idloIlYI. 1I)-biel"Zułasciu-a

odjxw'Żedź i u-arłeuszu odpotriedzi zaczernij pok: zali 'żerające
odpounednia titere.
I. "Narodzić sic;.'na nowo" oznaCZ:1

:l) 1Jy« młodym,
b) przYi'lć jeżusa [ako Zbawiciela.
C) rozpocząć nowy rok.

Prawicllow.] oclpowicdzu] [cxt b ) "przvjai: jezusa jako
Zbau -iciela II, należy zatem zaczerni(" pole b, jak poniżej:
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CZł~Ś<: ł

Pytania do lekcji 1-4

Przy każdym pvtan iu upctrn ij sie. czy nu mer znajdujacv
si~) 11' po/u Ul arkuszu ndjJoli'ief/zi odpowiada numerou-i
I~vtan ia 11' Sprau -ozdan iu stu den la.

Boży' zamiar stworzenia Kościoła powstał

a) gdy Adam i Ewa zgrzeszyli.
b) przed stworzeniem świata.
c) gclylczus zostd ukrzyżowany.

2 Boży plan przvszlosc: Kościoła przewidu]«

:1) powtórne przviścic Jezusa Chrystusa.
b) pokute wszystkich ludzi.
e) ponowne stworzenic ludzkości.

3 Paweł mówi w Efezjan 5:H-IO. że jego przywilej to

a) przcdstuwlam« ludziom Bożego planu.
u) poznanie Bożych tajemnic.
e) rzadzcruc wladz.im! anielskimi.

4 Cdy chrześcijanin cierpi. powuucn p.muetac. Żl:

a) cierpi~,tvlko \\'yj~ltko\\'i ludzie.
hl ludzie. którym sluży "I żli.
c) czek:l go pełna chw.ilv przyszfoś(~z Chrystusem.

5 KO.'kió! narodził się, gdy
a) Konstantyn go z:licgalizowal.
b) zostal zeslanv Duch Świ\'ty.
c) Chrystus wniebowstapił.
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6 Dlaczego pierwszy Kościól potrzebowal struktur organiza-
cyjnych!

al z powodu coraz większej liczby wierzących.
b) z powodu prześladowania.
c) z powodu wyrnagań prawnych.

7 Dlaczego w Kościele pojawiły się problemy!

al Kościół ustanowił biskupów.
b) Kościół zapomniał o swoim głównym celu.
c) Chrześcijanie żyli w klasztorach.

8 Co mial na myśli Marcin Luter, gdy powiedział, że ludzie
są w porządku przed Bogiem tylko przez wiar,'

a l człowiek nie może sam z siebie zasłużyć na Boże względy,
b l ludzie muszą stać się protestantami.
c) nie powinniśmy kierować sil' tradycją.

9 Jaki rodzaj struktury organizacyjnej Kościola jest zalecany
przez Biblię'

a l silna władza centralna.
b) nie powinno być żadnej wladzv, poza lokalną wspólnotą

wtcrzących.
c) Biblia nie wyróżnia żadnej określonej struktury organi-

zacyjnej.

10 Bóg doprowadza do powstania nowych ruchów w Koś-
ciele, ponieważ

a) w Kościele są ludzie róźych narodowości.
b) tylko jeden rodzaj struktury organizacyjnej jest właściwy.
c) niektóre prawdy ze Słowa nie były nauczane.
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11 Cecha churaktcrvstyczn.i ruchu zielonoświątkowego jest

a) chrzest w Duchu Świctvrn.
b) rozprzestrzenianie sil' w określonej części świata.
c) rozpoczęcie się w ostatnim dziesięcioleciu.

12 Słowo "kościół" w j,zyku i kulturze greckiej oznacza

a) zebranie obvw.uclt
h) spotkanie religijne.
c) gru p(,.' wtcrzącvch.

13 Lokalny kościół (grup'l wiel-z,!cych) i uniwersalny Kościół

jest tworzony przez ludzi, którzy

:1) zosi:di wybrani przez Buga.
I)) n:l1cż:,do tej samej org:lIlizacji.
t") s:! lej s.uuc] narodowości.

14 Osoba Trókv. która powołała Kościół to

:1) .lezus Chrvstus.
b) Duch Ś"·wty.
c) lk)g ()jcicc.

l; \Y/ czasach Pawl.t słowo ..kościół" oznaczało

a) budvnck.
hl spotkanie religijne.
c) ludzi [xnroianvcb do czegoś.

16 Które zcl.uuc n.ulepie] cl1araklcryzuje Kościół?

;1) SZl"!.L'góln:l, wYi:ltkoW;l kuno ..:nlracja nu Duchu Swietvm.
hl l'owol.rn: przez Boga i powołani do Chrystusa.
c) Doskonale dzi;Jbj:~cJorganizacja maj:!ca na celu głosze-

nie światu prawd religijnych.
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17 Anna postanowiła porzucić wian; przodków i służyć żvwe-
mu l3ogu. Jakie słowo najlepiej opisuje jej decyzj\,'
a) niewiara.
b) żal.
e) pokuta.

18 Bolek chciałby dowiedzieć się co musi zrobić, żeby stać
się chrześcijaninem. Jak możesz mu pomóc?

al Przeczytać mulana .'>:.'>-7,gdzie jest napisane, że trzeba
.'li<;' narodzić na nowo.

h) Powiedzieć mu, że jeśli urodził się w rodzinie wierzące],
to już jest chrześcijaninem.

c) Wyjaśnk< mu, że akceptacja wszvstkich religii świata
zapewnia stanic się chrześcijaninem.

19 Boska natura, o której pisze w 2 Piotra 1:1\wyraź« się w

a) zdrowiu fizycznym.
b) praktykowaniu darów duchowych.
c) owocach sprawiedliwości w życiu wierzącego.

20 SIOW;l: uczniouic. snneci, bracia i ch rzescijanit: odnosz.;
si\, do ludzi, którzy
a) należą do pravv'dzi\Vcg<) Kościola.
h) ocl dawna są nawróceni.
c) należą do tej samej organizacji.
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CZĘŚĆ 2

Pytania do lekcji; - 8

Przy lsazdvm pytaniu upeirnij sir. czy numer znajdujacv
sit) li' polu w arkuszu odpowiedzi odpowiada numerou-i
pvtan la u' Sprau-ozdan iu studenta.

1 Chrystus jako Cłowa Kościola jest częścią obrazu Kościola
[ako

a I ('iaJa.
bl trzodv.
c) wina.

2 Jezus Chrvstu» jest laDW:} Kościoła. ponieważ
:1) ciulo człowieka nie może ży(~bez gło\\·y.
I») do Kościol» należy wielu ludzi.
e) d;ljL' Kościołowi życic i prowadzi go.

3 Zgodnie z Efezjan l :22-2:1. kto uczyni! Chrystusa Pnnern
Kościoła?

a) Iklg.
1» Dwunastu aposiolów.
cl Kościół.

4 \Y./ jaki SPO,';()]) Chrystus \Vy'l':IŻ:l swoją troskę o Kościół?

:l) Zapcwnia mu ciuchowy pokarm i opiekę.
h) Zosl:l\\'il nam śWi<;,lYprzykład do naśladowania.
c l Przekonuje świat D grzechu i ostrzega przed sądem.
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Siakie trzy działania wyrażaj'l rclacj\' Chrystusa zlego Ciałem,
Kościołem'
a) Chrystus uczy nas swojej drogi, prowadzi nas i przeko-

nuje o grzechu.
b) Chrystus [cst GjOW'!. Rekorna i Stopami.
ej Chrystus zaspokaja potrzeby, jest Panem i źródłem życia.

6 Efezjan 4:25 powiada. że chrześcijanie maj'! mówić sobie
nawzajem prawdę. bo
a) nie są w stanic kłnmać.
b) "I członkami ciała Chrystusowego.
c) łatwo jest 01'« prawdomównym.

7 Wicrz~lcymog~)si~'o siebie wzajemnie troszczy« przez

al wspólna radość.
I») wzajemne wybnczantc grzechów.
c) wymiemank- listy upadków innych chrześcijan.

8 Irena poszła pociesz)',' swok; przyjaciółkc- S,,,,\,. kiedy zmarł
jej ojciec. Jest to przvkludcm spoil'czności \v

a) kłopotach.
bl cierpieniu.
c) w Duchu Świ~·lym.

9 Gdy chrześcijanie dlc~,budowac si~'nawzajem, powinni
hy« w tym motywowani przez

a) chI'"~okazania jak bardzo "I duchowym!
b) uznanie innych luclzi.
e) pr.rgntcnle- wspierania (iab ~ Kościoła.
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10 Kościół jest budowany, gdy

a l każdy wierzący buduje, jak chce.
b) wierzący kochają i zachęclj,! się nawzajem.
c) każdy czlonek ciala jest doskonaly.

11 Uświęcenie oznacza

a) być oddzielonym dla Boga.
b) wziąć udzial w szczególnym obrzędzie.
c) że już nie potrzebujesz Kościoła.

12 Jan czuje, że powinien więcej czytać Boże Słowo. Jest to
przykład bycia

a) uświęcanym przez Chrystusa.
b) \v społeczności z Ciałem Chrystusa.
c) budowanym przez innych wicrzącvch.

13 Uświęcenie l'lczy si" z

a) obrzcdern właczcnla w Chrystusa.
b) ci~!głym wzrastunicrn \\'icrz~lccgo w świętości.
c) przeżyciem nowego nnrodzcnia.

14 l listoriu Nickiego pokazuje nam, że możesz być światłem
sprzeciwialącym sil,' złu, gdy

a) masz wvksztakcntc.
I)) masz pieniadze. aby pomagat<potrzebującym.
c) Chrystus przcmicntl twoje zycie.

l; Słowo C'll'lllllJ,C'/iZOll'{{(.! oznacza

~I)głosić kazanie.
1» nauczać.
c) głosić dobrą nowinę.
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16 DZIeje 1:\:1-:\. KIO powobi Saula i Barnalx- do dztcła Bo-
żego?
al Prorocy.
b) Duch Świetv.
c) Nauczyciele.

17 Kiedy mówimy. że Kościół wspiera pracowników, mamy
0:1 myśli, że kościół pomaga im
aj modląc się i (bj:,e picnladze.
b) powołując ich do pracy.
ej myśląc o nich często.

18 J Icbrajczyków 1:\: I ') powiada. Że oliar:J składaną Bogu
przez chrześcijan [cst
a) chwalenie Boga.
l» samozaparcie.
c) ochrzczenie sic.

19 Chrzest wodny jest sakramentem czy rvtuałem, krórv
a) zbawia człowieka z grzechu.
b) oznacza, że osoba ochrzczona nigdy już nie zgrzeszy.
c) poświadcza. iż osoba ochrzczona odnalazła nowe życie

w Chrystusie.

20 Wieczerza Pnńska nie jest obchodzona przez wierzącego
w samotności, bo
:L) tylko pastor może usłuży:' wieczerzą.
1» \X1iL'czerza Parisk« ol ij.iwi« jcclnoś(~ wicrz:Jcych jako

jednego ciała.
c) zosIałby skrytvkowany za takie postę-powanie.

Koniec l~r/{l1i do lclscji 5-8. Prosimy uivsla« Arkusz
odpouied zi 111' 2 do biura leI. Skoro nlsniczvk« ten lU/1'S.
możesz poprosi: o nastepn».


