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Wskazówki

Po zapoznaniu się z lekcjami 1 - 5, powinieneś udzielić
odpowiedzi na pytania zawarte w pierwszej części tej wkładki
.Pytania do lekcji1 -5". Swoje odpowiedzi zaznacz w arkuszu
odpowiedzi nr 1.

Po zapoznaniu się z lekcjami 6 - 9, powinieneś udzielić
odpowiedzi na pytania zawarte w drugiej części tej wkład-
ki. Swoje odpowiedzi zaznacz w arkuszu odpowiedzi
nr2.

Po wypełnieniu arkusza odpowiedzi prześlij go do
instruktora JeI. Nie przesyła; tego sprawozdania.

Następujące przykłady wyjaśniają, w jaki sposób należy
wypełniać arkusz.

PRZYKŁAD:

Znajdź właściwą odpowiedź na pytanie. Zamaluj od-
powiednią kratkę.

1 Narodzić się na nowo oznacza
a) być młodym.
b) przyjąć]ezusa jako Zbawiciela.
c) założyć nowy zbór.
d) znaleźć inny zbór.

Odpowiedź właściwa znajduje się w punkcie b) przyjąć
Jezusa jako Zbawiciela, dlatego zamaluj kratkę B w nas-
tępujący sposób.

1 [AJ _ UJ
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CZĘŚĆ PIERWSZA

Pytania do lekcji 1 - 5
Przy każdym pyta II iu upewnij SI?, czv numer znajdujący
SI? w polu w arkuszu odpowiedzi odpowiada numerowi
pytania UJ tejwkładce.

1 Jedyną istniejącą instytucją na ziemi, która powstała, zanim
grzech przyszedł na świat, jest:
a) rząd.
b) małżeństwo.
c) szkoła.

2 Małżeństwo Jest szczególną społecznością ze względu na.
a) jedność między mężczyzną i kobietą.
b) przyjaźń.
c) podział obowiązków.

3 Boże Słowo pokazuje świętość małżeństwa przez pod-
kreślenie że:
a) żonaty mężczyzna pożądający inną kobietę nie popeł-

nia cudzołóstwa.
b) lokalne zwyczaje dotyczące małżeństwa powinny być

przestrzegane.
c) osoba będąca w małżeństwie nie może poządać innego

partnera, ani popełniać z nim cudzołóstwa.

4 Seksualne pragruenla, które kobietę i mężczyznę pociąga-
ją do siebie zostały stworzone przez'
a) Boga.
b) świat.
c) szatana.
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5 Bóg nakazuje, byśmy powstrzymywali się od niemoral-
nych czynów seksualnych zarówno przed małżeństwem,
jak i w małżeństwie i w ten sposób mieli w poszanowaniu:
a) rodziców.
b) przyjaciół.
c) nasze ciała.

6 Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
a) Chrześcijanie są wolni od pokus.
b) Bóg daje swoim dzieciom moc do przezwyciężania pokus.
c) Chrześcijanie przezwyciężają pokusy silą woli.

7 Józef jest przykładem człowieka, który:
a) nie był kuszony.
b) uciekł przed pokusą.
c) uległ pokusie.

8 Jest bardzo ważne, kogo wybierzemy na małżeńskiego
partnera, ponieważ będzie:
a) naszym towarzyszem na całe życie.
b) podkreślał nasz status społeczny.
c) uzupełniał nasze braki.

9 Według biblijnych krytenów chrześcijanin powinien:
a) poślubić chrześcijanina.
b) poślubić chrześcijanina, który wywodzi się z podobne-

go środowiska.
c) poślubić chrześcijanina, z którym jest zgodny w pod-

stawowych sprawach.

10 Najważniejsze cechy, jakie powinniśmy wziąć pod uwagę
szukając odpowiedniego partnera w małżeństwie, to:
a) Wiek, wykształcenie, talenty.
b) Dojrzałość, wygląd, status społeczny.
c) Charakter, zwyczaje, zainteresowania.
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11 Co uwazasz za najważniejsze w życiu twojego partnera?
a) wierność i zdolność do przebaczania.
b) wykształcenie i pozycję społeczną.
c) urodę i bogactwo.

12 Boze prowadzenie w wyborze życiowego partnera może
wyglądać podobnie, jak w sytuacji Rut, jako:
a) rada rodziców lub innych starszych, doświadczonych ludzi.
b) osobiste objawienie we śnie.
c) wielka fizyczna atrakcyjność partnera.

13 Rodzaj miłości, jakiej powinniśmy szukać w przyszłym
współmałzonku, to:
a) ekscytacja swoim towarzystwem
b) poczucie wzajemnej przynależności.
c) wzajemne zaspokajanie swoich potrzeb.

14 Ktoś moze mieć pOCZUCie, że wybór tej osoby na
małżonka jest według woli Bożej jeżeli:
a) ma pokój w sercu.
b) znalazł osobę o dobrych cechach charakteru.
c) ma zamiar poślubić chrześcijanina.

15 Okres narzeczeństwa jest po to by przekonać się, czy:
a) wybrany partner Jest rzeczywiście chrześcijaninem.
b) pasujecie do Siebie pod względem seksualnym
c) czy zgadzacie Się i jesteście w stanie przystosować się

do Siebie w naj istotniejszych sprawach.

16 Uroczystość zaręczynowa moze powodować poważne
problemy, jeżeli zwyczaje z tym związane:
a) są frywolne.
b) nie przynoszą chwały Bogu.
c) wymagają urządzenia przyjęcia.
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17 Ślub powinien:
a) spełniać wymagania prawa cywilnego i odbyć się także

w zborze, gdzie zostanie wzniesiona modlitwa o błogosła-
wieństwo dla zawartego małzeństwa.

b) mieć miejsce tylko w zborze, z modlitwą o Boże błogo-
sławieństwo.

c) spełniać tylko wymagania prawa cywilnego.

18 Dom jest bardzo ważny, ponieważ:
a) zapewnia warunki do narodzenia i właściwego rozwoju

dzieci.
b) ma wpływ na rozwój charakteru rodziców.
c) są w nim kultywowane zwyczaje lokalnej społeczności.

19 Konieczne dostosowanie się małzonków do siebie
obejmuje:
a) nie przyjmowanie żadnych rad od rodziców obu partnerów.
b) złożenie na męża całej odpowiedzialności za dyspono-

wanie pieniędzmi.
c) myślenie o tym co jest najlepsze dla obu małżonków,

a nie tylko dla jednego z nich.

20 Domowe społeczności modlitewne powinny się rozpocząć:
a) zaraz na początku małżeństwa.
b) od momentu, gdy dzieci mogą w nich świadomie uczest-

niczyć.
c) gdy narodzi się pierwsze dziecko.

Koniec pytań do lekcji 1-5. Prześlij arkusz odpowiedzi nr
1 do instruktora fel. Kontynuuj naukę przerabiając lekcję
6 z podręcznika kursu.
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CZĘŚĆ DRUGA
Pytania do lekcji 6 - 9

Przy każdym pytaniu upewnij się, czy numer znajdujący
się UJ polu w arkuszu odpowiedzi odpowiada numerowi
pytania UJ tej wkładce.

1 Odpowiedzialność męża obejmuje:
a) odpowiedzialność za rodzinę przed Bogiem.
b) apodyktyczne wykorzystywanie swojego autorytetu

w rodzinie.
c) ukrywanie wszelkich niedociągnięć.

2 Mąż może okazywać swojej żonie miłość przez:
a) chwalenie jej kuchni.
b) współczucie jej w trudnych sytuacjach.
c) okazywanie jej zainteresowania.

3 Relacja między Chrystusem a Kościołem jest wzorem re-
lacji między:

a) mężem i żoną.
b) matką a dzieckiem.
c) pracodawcą a pracownikiem.

4 Gdy małżonkowie mają problem, powinni:
a) razem się modlić i szukać jego rozwiązania.
b) zignorować problem a on zniknie.
c) udać się najpierw po radę do swoich rodziców.

5 Biblia uczy nas, że mąż właściwie troszczy się o potrzeby
swojej rodziny gdy stara się zaspokajać jej:
a) fizyczne potrzeby.
b) duchowe potrzeby.
c) fizyczne i duchowe potrzeby.
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6 Jeżeli żona kocha i szanuje męża to będzie:
a) często wskazywać na jego błędy.
b) dobrowolnie mu poddana.
c) mówić mu w każdej sytuacji co ma robić.

7 Żona sprawia, że mąż będzie czuł się w domu dobrze gdy:
a) będzie się starać jak najlepiej wywiązywać ze swoich

obowiązków.
b) będzie porównywać swój dom z domem tych rodzin,

które mają większe możliwości finansowe.
c) będzie kupować drogie wyposażenie mieszkania, nawet

jeżeli doprowadzi to do popadnięcia w długi.

8 Najważniejszym zadaniem zony jest:
a) czynienie domu miejscem szczęśliwym.
b) dbanie o swój wygląd.
c) pomaganie w zabezpieczaniu środków finansowych

9 Co było wspólne dla Mojżesza, Samuela i Tymoteusza
w ich okresie dorastania?
a) bardzo dobre nauczanie.
b) uzdolnienia w przewodzeniu innymi.
c) wpływ bogobojnej matki.

10 Żona, która jest zaangażowana poza domem, powinna:
a) być kobietą bardzo silną i mądrą.
b) być zdyscyplinowana i mieć pomoc ze strony męża.
c) wykonywać wszystkie prace w domu.

11 Jaką obietnicę daje Bóg dzieciom, które są posłuszne
swoim rodzicom?
a) szczęście.
b) Niebo.
c) długie życie.
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12 Angażowanie dzieci do pomocy w pracach domowych
jest dobrym sposobem na:
a) karanie je w ten sposób za nieposłuszeństwo.
b) ulżenie rodzicom w pracach domowych.
c) uczenie je podejmowania obowiązków.

13 Dzieci powinny być zachęcane do przyjęcia Jezusa jako
swojego Zbawiciela, gdy:
a) potrafią zrozumieć, czym jest grzech.
b) otrzymają odpowiednie nauczanie biblijne.
c) nauczą się mówić l mogą powtórzyć modlitwę grzesznika.

14 Ludzie powinni uczyć SIę oddawać chwałę Bogu:
a) w wieku nastoletnim.
b) od wczesnego dzieciństwa.
c) gdy dorosną.

15 Jeżeli twoi rodzice nie są chrześcijanami to powinieneś:
a) uważać, że nie podlegasz ich autorytetowi.
b) bezwarunkowo być im posłusznym we wszystkim.
c) być im posłusznym z wyjątkiem sytuacji, w których by

to oznaczało nieposłuszeństwo Bogu.

16 By właściwie kochać swoje dzieci, rodzice powinni być
świadomi, że:
a) Bóg wie, co czyni
b) dzieci są darem Pana.
c) lepiej jest dawać, niż brać.

17 RodZICe powinni wychowywać swoje dzieci:
a) od momentu narodzenia.
b) gdy skończą sześć lat.
c) gdy wejdą w wiek nastoletni.
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18 Utrzymywanie dzieci w karności jest tak ważne, że
rodzice powinni:
a) karać je za każde, nawet najmniejsze przewinienie.
b) korygować je w duchu miłości.
c) wychowywać je w surowej dyscyplinie.

19 Członkowie rodziny mogą razem modlić się i okazywać
sobie miłość, wierność i przebaczenie, gdy:
a) często rozmawiają ze sobą.
b) biorą udział we wspólnych, rodzinnych społecznościach

modlitewnych.
c) mają osobisty cichy czas.

20 Najlepszą ochroną dzieci przed duchowymi niebez-
pieczeństwami jest.

a) karanie ich przez rodziców.
b) utrzymywanie ich w posłuszeństwie.
c) pielęgnowanie rodzinnych społeczności modlitewnych.

Koniec pytań do lekcji 6 - 9.
Prześlij arkusz odpowiedzi nr 2 do instruktora JeI. Popros
go o informacje na temat innych kursów biblijnych.



MAŁŻEŃSTWO I DOM
Arkusz odpowiedzi nr 1

Proszę wypełnić

Imię i nazwi-kc ..

Twój numer wiCi .
(zostaw puste miejsce. jeś" nie znasz SWOjegonumeru)

Adres
ulica (miejscowość) nr domu i lokelu

kod poczta wotewćdztwo

Wiek Zawód ..

.g Stan cywilny....................................... Dzieci ..

Ilość lat nauki .

c

f
Przynalezność do kościoła .

Funkcja w kościele .
l
l
l
l
l
l
l
l
l
I
I
l
I
l
Ix
l
l
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
l

Czy uczysz się sam? w grupie? ..

Jakie inne kursy ICI ukończyłeś/aś? .

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania.



Arkusz odpowiedzi nr 1

Zaczerni) właścIwe pole przy każde) z ponumerowanych pozyc]:

1 [K] rn m [Q] 8 [K]m m [Q] 15 [K] [[] m [Q]
2 [ó]mm[Q] 9 [ó]mm [Q] 16 [ó][]]m[Q]
3 [ó]mm[Q] 10 [ó]mm [Q] 17 [ó][[]m[Q]
4 [ó]mm [Q] 11 [ó]mm [Q] 18 [ó][[]m [Q]
5 [ó]mm [Q] 12 [ó]mm [Q] 19 [ó][[]m [Q]
6 [ó]mm [Q] 13 [ó]mm [Q] 20 [ó][[]m [Q]
7 [ó]mm [Q] 14 [ó]mm [Q]

Pytarua do instruktora ICI dotyczące lekcji: 1::o
..\2
::l
t:
V)s
o

-o

Sprawdź jeszcze raz arkusz odpowiedzi i upewnij SIę, czyodpo-
wiedziałeś na wszystkie pytania. Następnie prześlij go do
instruktora ICI. Adres znajdziesz na ostatniej stronie zeszytu.

Nie wypełniać - tylko dla ICI

Data................................. Wynik .

I
I
l
l
l
l
l
l
l
l
I
I
I

X
I
I
l
I
l
I
l
l
l
l
l
l
l:

Cykl "Życie chrześcijanina"



MAŁŻEŃSTWO I DOM
Arkusz odpowiedzi nr 2

Proszę wypełnić
Imię i nazwisko .

Twój numerw lei .
(zostaw puste mieJsce, Jeś" Ole znasz SWOjego numeru)

Adres
nr domu I lokalu

kod poczta wojewćdziwo

PROŚBA O INFORMACJE

Biuro ICI z radością wyśle Ci informacje dotyczące innych dos-
tępnych kursów ICI i ich cen. Jeśli potrzebujesz takich
informacji, napisz prośbę poniżej.I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ix

Teraz przewróć stronę i odpowiedz na wszystkie pytania.



Arkusz odpowiedzi nr 2

Zaczernij właściwe pole przy kazdej z ponumerowanych pozycji

10rn[I][Q] 80rn[I][Q] 150[[][I][Q]
2 m m [I][Q] 9m m [I][Q] 16ml!J[I][Q]
3mmwIJTI 10mmwlJTI 17ml!JwlJTI
4 m []Jw IJTI11m []Jw IJTI18m I!Jw IJTI
50 []Jw IJTI12m []Jw IJTI19m I!Jw IJTI
6 m mw IJTI13m []Jw IJTI20m I!Jw IJTI
7 m []Jw IJTI14m []Jw IJTI

Pytania do instruktora lei dotyczące lekcji:

GRATULACIE!

Skończyłeś cykl "Życie chrześcijanina". Cieszymy się, że byłeś naszym
studentem i mamy nadzieję, że nadal będziesz się uczył z ICI. Wyślij
arkusz odpowiedzi do swojego instruktora ICI. Wynik otrzymasz na
karcie ocen razem ze świadectwem ukończenia kursu.
Prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska.

Nie wypełniać - tylko dla ICl

Data Wynik .

I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
l
I

~
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
!

Cykl"Życie chrześcijanina"
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