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WSKAZÓWKI

Po skończeniu każdej części wypelnij arkusz odpowiedzi, Poniżej podane są
wskazówki. jak odpowiadać na pytania. Pyrania mogą być dwojakiego typu:
PRADWA-FALSZ i MOŻLIWOŚĆ WYBORU.

PRZYKŁAD "YTANIA TYPU PRAWDA-FAŁSZ

Poniższe zdanie mo:c być albo prawdziwe. a/ho nieprawdziwe . .teslijest

I'RAWDZIWE - zamaluj krotkę A.

FALSZrWE - zumalu] kratkę li

I Biblia jest przestaniem Bożym dla nas.

Powyższe zdanie: Biblia jest przeslonictn /30:'\'111 d/a nas, jest PRA WOZI WE.
dlatego zamaluj kratkę A w następujący sposób.

PRZYKŁAD PYTANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYBORU

Znajd: wlasciwu odpowiedź na pytanic. Zamaluj odpowiednią kratkę.

2 Narodzić się na nowo oznacza
al być Ol/odym.
b) przyjąć Jezusajako Zbawiciela.
c) założyć nowy zbór.
d) znaleźć inny zbór.

Odpowiedź właściwa znajduje się w punkcie (b) przviać Jezusa jako Zbawide/a
dlatego zamaluj kratkę 13w następujący sposób:
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PYTANIA DO CZĘŚCI I

Zaznacz odpowiedzi na wszystkie pytaniu na arkuszu odpowiedzi do częsci /.
Zapoznaj się z przykładami na arkuszu pokazującymi. jak zaznaczać odpowiedzi.

CZĘŚĆ 1- WYMAGANIA DO CZĘŚCI I

Jesli na poniższe pytania odpowiesz TAK, zamaluj kratkę A na arkuszu od-
powiedzi. Jeili odpowiedź brzmi NIE. zamaluj kratkę IJ.

Czy uważnie przeczytałeś wszystkie lekcje w części l?

2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania nauczające?

J Czy odpowiedziałeś na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyłeś material obejmujący pytania. na które żle odpowiedziałeś?

5 Czy sprawdziłeś w słowniku słowa. których nil: znałeś?

CZĘŚĆ 2- PYTANIA TYI'U PRA WI>A-FAł.';Z

I'RA WDA - zamaluj kratkę [dJ
FAI.SZ - zamatuj kratkę [][l

6 Właściciel musi zdawać sprawozdanie komuś innemu.

7 Zarządca nie jest v..'Iaścicielem swoich dóbr.

8 Bihlia mówi, te wszystko należy do Boga.

9 Nigdy nie podważono własności Bożej.

10 Jeśli ktoś 1113 coś, lO oznacz..3, że to należy do niego.

II Zarządca powinien przestrzegać zaleceń właściciela.

12 Bóg pozwala. aby człowiek był właścicielem swojego życia.
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eZf;ŚĆ \- PYTANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYllORU

Wl'bier: najlepszą. odpowiedź na podane pytania. Zamotuj odpowiednia kratkę.

13 Fałszywi właściciele to
a) Bóg i społeczeństwo.
b) jednostka i Bóg.
c) społeczeństwo ijednostka.

14 Zwierzchnictwo nad wszystkim jest atrybutem
a) Boga. c) ludzi.
h) aniolów. d) ludzi wierzących.

15 Aby zrozumieć ideę zarządź ..ania chrześcijańskiego, należy poznać różnicę między
a) kierowaniem i zarządzaniem.
b) posiadaniem iwłasnością.
c) zwierzchnictwem i autorytetem.

16 W swojej Biblii przeczytaj każdą pan; podanych niżej wersetów. Która para naj-
lepiej opisuje roźnicę' między Bogiem a człowiekiem. dotyczącą własności?
a) 1M 19:5; Dz 17:15.
b) IKm19:14; 1Kor4:7.
c) I's14: l;Ag1:8.
d) 1Kor4:7; ITI116;7.

17 Która z poniższych prawd o Bogu najlepiej wyraża Jego prawa jako właściciela?
a) Wie wszystko.
b) Jest wieczny.
c) Widzi przyszłość.
d) Stworzył wszystko.

18 Przeczytaj poniższe wersety. KtÓI)' z nich wskazuje zły skutek niezłożenia Begu
dziękczynienia jako właścicielowi?
a) 1M 13:11.

b) Lk6:46.

c) Rz 1:11.

d) ITs5:18.

19 Istotna różnica między zarządcą a właścicielem wiąże się z

a) koniecznością zdawania sprawozdania.
b) sumą. którą ktoś posiada.
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c) tym.jakiego rodzaju dobra są lokowane.
d) tym. jak używana jest własność.

20 W naszych kontaktach z Bogiem musimy pełnić roll;
a) zarządcy ikierownika.
b) własności i mienia.
c) właściciela i podwładnego.
d) własności i zarządcy.

21 Zarządca. który dobrze reprezentuje swojego pana przed innymi. spełnia \\'y-
maganie
a) wierności.
b) uczciwości.
c) mądrości.

22 Przeczytaj poniższe wersety z Pisma Świętego. Który z nich daje przykład za-
rządcy. który odznaczał się mądrością
aj LM41 :54-57.
b) Mk 10:13-16.
c) Dz 16:6-12
d) IKor]:13-17.

23 Zarządca. który wypełnia plan Boży dotyczący inwestowania. będzie
a) opiekował się swoją rodziną. następnie to. co zostanie. odda Bogu.
b) wspomoże biednych ze swojego miasta. następnie pomoże potrzebującym

wiernym. których zna.
c) odda Bogu to. co należy do niego. następnie zapewni byt swojej rodzinie

I pomoże mnym,
d) odda wszystko Bogu i pozwoli. aby inni zaopiekowali się jego rodziną.

24 Który z czterech obowiązków.jakie mamy jako zarządcy chrześcijańscy, musimy
wypełniać po zakończeniu naszego życia na ziemi?
a) Przestrzeganie instrukcji.
b) Szukanie wskazówek.
e) Robienie lokaty.
d) Zdawania sprawozdania.

KO.\'COH'E JJTMAGANIA. Dalej postępuj zgodnie z zolecentami na arkuszu
odpowiedzi i wysłij Xv do instytutu ICI w swojej okolicy. Potcm przejdż do pracy
nad częscsq 2.
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PYTANIA DO CZĘŚCI 2

Zaznacz odpowiedzi na wszystkie pytania na arkuszu odpowiedzi do części 2.
Zapoznaj się z przykładami na arkuszu pokuiujucymi. jak zaznaczać odpowiedzi.

CZĘŚĆ 1- WYMAGANIA DO CZĘŚCI 2

Jcsli na poniższe pytania odpowiesz TAK, zamaluj kratkę A na arkuszu
odpowiedzi . Jeśli odpowiedź brzmi Nlli, zamatuj kratkę B.

Czy uważnie przeczytaleś wszystkie lekcje w części 2?

2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedziałeś na pytania kontrolne?

4 Czy powtórzyleś material obejmujący pytania, na które źle odpowiedziałeś?

5 Czy sprawdziłeś w słowniku siowa, których nic znałeś?

CZĘŚĆ2-PYTANIA TYPU PRAWIlA-FAŁSZ

Wybierz najlepszą odpowiedz na podane pytania. Zamaluj odpowiednią kratkę.

f' R,J IVD,J - zcnnalu] kratkę []J
FALSZ - zamaluj kratkę [J[]

6 Przy opracowywaniu strategii nie jest konieczne podawanie celów.
7 Trzy główne części naszej osobowości to: emocje. uczucia i intelekt.
8 Jest rzeczą możliwą, aby Bóg w swoim planie dla nas wziął pod uwagę nasze

pragnienia.
9 Jak podano w Rz 8:29-30 plan Boży ma siedem głównych aspektów!

10 Jest możliwe, aby człowiek wierzący był panem swojego ciała.

II Ponieważ Bóg patrzy na serce, dla ludzi wierzących niejest ważny, ich dobry
wygląd.

12 Zarządzanie naszymi wartościami obejmuje posiadanie czasu dla siebie.
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13 Wyobraź sobie. że twój przyjaciel mówi ci. iż jego życic nie ma celu. Przeczytaj
w Biblii poniższe wersety i wybierz ten, którym mógłbyś się posłużyć, aby
wskazać mu Boży plan dlajego życia.
a) Sdz 13:1-5. c) Rz8:29-30.
b) Łk 1:5-17. d) Hbr 11:23.

14 Józefpostanawia zostać nauczycielem w Szkole Biblijnej. Zadanie Józefa polega na
a) wyznqczeniu celu.
b) określeniu priorytetów.
c) przygotowaniu planów.

15 Wyobraź sobie, że twój przyjaciel wierzy, iż Bóg powolal go, aby zostal przywódcą
Kościoła. Pyra cię. co powinien teraz robić. Powinieneś mu powiedzieć, aby
a) poczeka I. aż Bóg ukaże mu we śnic lub w widzeniu. jaki powinien być jego

następny krok.
b) poszukał w Biblii dokładnych wskazówek i szczegółowych instrukcji.
c) poprosił o czołowe stanowisko w Kościele.
d) przygotował plany dotyczące jego pracy jako przywódcy.

ICJ Część naszej osobowości. którą musimy się posługiwać. aby wybierać to. co
dobre. to nasz
a) umysł.
b) wola.
c) uczucia.

17 Jakie cztery czynniki muszą być wykorzystane, abyśmy byli posłuszni Bogu?
a) Nasza woja. flasze uczucia. nasz umysł i Słowo Boże.
b) Nasz umysł. Słowo Boże. Duch Święty i nasza woja.
c) Słowo Boże. nasz umysł, nasze uczucia i Duch Sv",'i~IY.
d) Duch Święty, nasz intelekt, nasz umysł i nasza wola.

18 Wyobraź sobie. że twój przyjaciel pyta cię, jaki związek mają emocje z naszym
życiem duchowym. Przeczytaj wersety z Pisma Świętego podane poniżej i wy-
bierz len, który byłby najlepszy, aby użyć go w odpowiedzi najego pytanie.
a) ISm 15:9-11.
b) J 15:5.
c) IKorI4:15.
d) Gl 5:22-23.

19 Które zdanie podaje nujwazniejszą przyczynę. dla której powinniśmy traktować
nasze ciała z szacunkiem'?
a) Nasze ciała są świątynią Bożą.
b) Traktowanie naszych cial z szacunkiem sprzyja ich dobrej kondycji.
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c) Bardziej cieszymy się życiem.jeślijesteśmy zdrowi.
d) Inni będą nas bardziej lubić.jeśli będziemy dbać o nasze ciała.

20 Która z wymienionych osób NIE dba o swoje zdrowie?
a) Jan często chodzi do podejrzanych miejsc.
b) Józcf zaklada takie same ubrania do Kościolajak na plażę.
c) Zuzanna zwykle śpi mniej niż6 godzin.
d) Franciszka nosi kosztowną biżuterię.

21 Przeczytaj ponownie pytanie 10. Która osoba nie przestrzega zasady własności?

a) Jan c) Zuzanna
b) Józef dl Franciszka.

22 Która z wymienionych osób, będąc zarządcą swojego czasu, wypełnia każdy
z trzech głównych obowiązków?
a) Michał spędza czas ze swoimi dziećmi, omawia problemy ze swoją żoną i spę-

dza czas na wypoczynku.
b) Józef zaprasza przyjaciół na spotkania, rozmawia z synem o jego planach,

bierze udział \V nabożeństwach.
c) Jakub rozmawia ze swoją rodziną. robi plany na nadchodzący miesiąc i spędza

czas na modlitwie i studiowaniu Biblii.

23 Które zdanie podsumowuje to. co MI 25: 14-30 mówi na temat talentów?
a) Lepiej jest mieć więcej talentów niż mniej. ponieważ ci. którzy je mają. otrzy-

mają większą nagrodę.
b) Nagroda kogoś zależy od tego, ile talentów lub zdolności może on ulokować.
c) Osoba. która ma więcej talentów. ma większą szansę. aby zyskać aprobatę

Boga. niż ta. która ma ich mniej.
d) Każdy powinien inwestować w swoje talenty. bez względu na to. czy ma ich

dużo. czy mało.

24 Jeśli chcesz znaleźć swoje ukryte talenty. powinieneś wykonać plan. który składa
się z trzech etapów:
a) prosić Pana. szukać możliwości i próbować nowej działalności.
b) prosić Pana. szukać możliwości i czytać Biblic.
c) znaleźć możliwość. odszukać rzeczy, które powinny być zrobione i próbować

czegoś nowego.
d) modlić się o to, aby Bóg cię prowadził. szukać możliwości i znaleźć potrzeby,

które powinny być zaspokojone.

;..:(J,\'( '()IJ 'F. Jf T.\I./G 1.\"/.·/. DaJej postępuj =godnie = zuleccnicuni lla arkuszu odpowiedzi
i \I'rH,! .~o do instruktora Jej II' swojej okolicy, Polem pr:cjd: do pracy nad częsciq 3
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PYTAI"IA no cn;śCl 3

Zaznacz odpowiedzi na wszystkie pytania na arkuszu odpowiedzi do części 3.
Zapoznaj się : przvkladumi na arkuszu pokuzujucynu, jak zaznaczać odpowiedzi.

cześć 1- WYMAGANIA no CZF;ŚCl3

./ei,/i na poniższe pytania odpowiesz TAK. :amaluj kratkę A l1a arkuszu
odpowiedzi. Jeśli odpowied: hr::mi A'IE. zamaluj kratkę B ,

I Czy uważnie przeczytałeś wszystkie lekcje w części J?

2 Czy odpowiedziałeś na wszystkie pytania nauczające?

3 Czy odpowiedziałeś na pytania kontrolne?
oj Czy powtórzyłeś materiał obejmujący pytania. na które źle odpowiedziałeś?

5 Czy sprawdziłeś w słowniku słowa. których nic znałeś?

CZF;ŚĆ2-PYTANIAn'I'u PRAWnA-FAŁSZ

PRA WDA - zamaluj kratkę [[]

F"Jl.SZ - zamaluj kratkę [][]

6 Nauka o składaniu dziesięciny po raz pierwszy pojawia się w Nowym Testamencie.

7 Nawet ci ludzie. którzy posiadają niewiele. mogą popełnić grzech chciwości.

8 Jeśli czyjś dochód jest mniejszy niż jego wydatki. powinien ograniczyć dzie-
sięcinę.

9 Biblia nie daje nam wskazówek odnośnie tego. jaki powinien być model domu
chrześcijańskiego.

10 Zjednoczenie domu jest obowiązkiem jego zarządcy.

I ł Kościół. którego członkowie nie składają dziesięciny. nie może wypełnić Wiel-
kiego Posłannictwa.

12 Obowiązek danej osoby jako zarządcy kończy się najego rodzinie i jego Koś-
ciele,
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CZĘŚĆ3-I'YTANIA TYPU MOŻLIWOŚĆ WYlIOIW

Wrhier: najlepszą odpowiedź na podane pytania. Zamaluj odpowiednią kratkę.

13 Biblia mówi. że nicmożliwą rzecząjest. aby
a) bogacze weszli do Królestwa Niebieskiego.
b) ludzie służyli [Jogu i mamonie.
c) ludzie wierzący gromadzili swoje bogactwa w niebie,
d) ludzie używali pieniędzy \V sposób. który będzie podoba I się Bogu.

14 Zarządca chrześcijański, który jest zadowolony z tego. czego się nauczył. zrozu-
miał różnicę między swoimi
a) talentami i zdolnościami.
b) obowiązkami i odpowiedzialnością.
c) emocjami i uczuciami.
d) potrzebami i pragnieniami.

15 Które z poniższych zdań podaje l1aill·(l::ł1h~is:'l przyczynę. z powodu której za-
rządca chrześcijanski powinien składać dziesięcinę?
a) Bógjest prawdziwym właścicielem bogactw człowieka.
b) Bóg obiecuje błogosławić tym. którzy składają dziesięcinę.
c) Składanic dziesięciny powoduje. że ludzie nie są egoistami.
d) Biblia daje przykłady ludzi. którzy składał i dzicsiccinc.

16 Rodzina może być nazwana rodziną chrześcijańską tylko wtedy. gdy
a) dzieci są posłuszne rodzicom.
b) wszyscy członkowie czytają Hibfic i chodzą do kościoła.
c) Chrystus jest najwyższym autoryteteru.
d) każda osoba szanuje prawa innych.

17 Kto. po zbawieniu rodziny. jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy członkowie
nadal służyli Panu?
a) Osoba. która przyprowadziła ich do Pana.
b) Rodzice.
c) Mąż.
d) Pastor Kościoła. do którego chodzą.

18 Ważne jest, aby rodzice właściwie postępowali zarówno w domu. jak i w Kościele,
ponieważ
a) ich dzieci mogą być zakłopotane. jeśli tak nie będzie.
b) pastor może nieoczekiwanie ich odwiedzić.
c) dom jest tym, skąd wiele Kościołów bierze swój początek.
d) domy powinny być gościnne.
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19 I'rxygotowując plan zajęć dla Kościoła. który z podanych powinien być ORUGHvt
krokiem?
a) Odbyć spotkanie /c wszystkimi przywódcami.
b) Ułożyć zajęcia kościola w odpowiedniej kolejności.
c) Określić roczne cele.
d) l'ostanow ić, jakie cele chcemy osiągnąć.

20 Przeczytaj poniższe wersety z Biblii. Jeśli ktoś zapytałby cię. czy pastorzy po-
winni popierać pracę Bożą. którego z nich użyłbyś. aby dać najbardziej jasną
odpowiedź?
a) 3M 27:30.
b) 4M 18:25-29.
e) Ezd2:68-NJ.
d) I~L3:9-10.

21 Przy zbieraniu funduszy dla kościoła. naj lepszymi osoba m i do ich policzenia są
a) oficjalny przywódca.
b) skarbnik.
c) pastor.
d) przynajmniej dwóch ludzi.

22 Wyobraź sobie. że masz stronę w księdze kasowej na wrzesień. Suma wydat-
ków i saldo po prawej stronic wynosi ogółem 885,00 dolarów. Która z poniższych
pozycji powinna również wynieść ogólcm 885. 00 dolarów?
a) Saldo z października iwydatki za wrzesień.
b) Wydatki miesięczne z września i saldo z sierpnia.
c) Wydatki miesięczne z sierpnia i wydatki za wrzesień.
d) Wydatki z.a sierpień i saldo z września.

2J Która z poniższych ksiąg będzie najbardziej pomocna przy robieniu planów do
wykorzystywania zasobów kościoła?
a) Księga kasowa.
b) Księga dziesięcin.
c) Księga inwentarzowa.
d) Budżet.

24 Przeczytaj poniższe wersety z Pisma Świętego. Który z nich najlepiej opisuje
stosunek. jaki powinien mieć człowiek wierzący do władzy?
a) Mt5:14.
b) Mkl2:30-31.
e) Rz 13:1-6
d) Rz 16:23.

KO.\'COIlE 1IT.\f.-IG..I.\'/..I I>alt:}postępu] zgodnie z zale ce niumi I1U nrknszn
odpowiedzi ; wvstij go do instruktora ICI li' swojej o~olicy. Sa tym kończy się
twoja nauku u' '.1'111 kursie. I'opro.\: instruktora Irl o polecenie następnego kursu


