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Wskazówki
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Po 711po 7J1 a niu się złekejami \-5 będzieszgotowy. aby odpowiedzieć
a pytania zawarte w pierwszej części tej wkładki. Swoje odpowiedzi
znacz warkuszu odpowiedzi nr l.

Po zapoznaniusiczlekcjami 6-1 Obędzieszgotowy.abyodpowiedzieć
a pytania zawarte w drugiej części tej wkładki. Swoje odpowiedzi

:aznacz warkuszu odpowiedzi nr 2.
Powypclnicniu arkuszaodpowiedzi prześlij go do instruktora I.C. I.

ie przesyłaj tego zeszytu.
Zapoznaj się z przykładami znajdującymi się na początku arkusza

dpowicdzi. Przykłady tcwyjaśniąją, wjaki sposóbwypclniać arkusz.



część l

SPRA WOZDANTE: STUDENTA
Pytania do lekcji 1-5

Pr::y każdym pytaniu upewnij się c::ynumer znajdujqcy się p"
kółkach w arkuszu odpowiedzi odpowiada numerowi pytania w t
wkładce.

PRA WIM LUB FAŁSZ
Poniżs:e stwierdzenia są prawdziwe łub fałszywe. Je

stwierdzenie jest

Plt \ \\ llZlWE
FAlSZYWE

- zaczernij kółko@)
- zaczernij kółko(JV

l. Nowonarodzony chrześcijanin nie musi nic robić. aby rozwij
swoją nową naturę.

2. Chrześcijanie są wolni od pokus.
3. Otrzymujemy życie wieczne przez Syna Bożego.
4. Jcśl ichcemy zachować czyste serca. musimy strzec naszych myś
5. Nasze zainteresowania znacznie się zmieniają. kiedy stajemy

ch rześcija nami.
6. Nie ma znaczenia.jakiego rodzaju ksiązki czytamy, ponieważ la

Jezusa oczyszcza nas.
7. Bóg powołuje każdego znas na pastora, ewangelistę łub misjona



WYBÓR

Każtle z poniźsz, ( IIpytań 1/111/1 ·11.'0jedną I -rawidł. IWą odpowiedź.
'yblert wlaiciwq. II'arkuszu ot/I" -wiedzi zaczcrnijkołko zawierafoce
tpowicdnia literę.

Kiedy przyjmujesz Ch I)'StuSCljako swojego Zbaw icicla, stajeszsię
a) Bożym dziecki, III.

b) dobrym człowiekiem.
cj doskonalym chrześcijaninem.

W swoim nowym życiu wChrystusie otrzymujesz
a) 110\\)' cel życi 0\\)'.

b) uwolnienie od chorób.
c) bogactwo materialne.

Powinniśmyzwracać sicz naszymi troskami do innych wierzących,
ponieważ oni .. +'"
a) sąjuż doskou Ii.r;:tt:-
b) są mądrzejsi j nas. 't'!!
c) mogą modli: <r. nami ifuogą nam pOIlIÓC .

....~..
I. Jeśli nie chcemy przebaczyć innym.

a) Bóg i tak nam przebaczy.
b) Bóg nie przebaczy nam naszych przewinień,
c) inni nam nie przebaczą,

Ja n 10: 28 uczy nas. i.e
a) musimy żyć dobry m życiem. aby uzyskać zbawienie.
b) nie wolno nam nigdy zawieść BOgCl.
ej jesteśmy bezpieczni pod opieką Chrystusa.



WUJC nowe ZYCIC-

13. Star)' Testament ZO~l;l! «apisany
a) po narodzeniu Ch l} siusa.
b) wczasie życia Chrystusa na ziemi.
c) przed narodzeniem Chrystusa.

14. Możemy osiągnąć silę duchową.
a) stosując odpowiednią ilość ćwiczeń litycznych.
b) często oczekując na Pana.
c)jeśli stale h~dziemy pracować dla Boga.

13. Trzy sposob- usłyszenia Bożego glos» 'o:
a) horoskopy, inni ludzie imodlitwa.
b) medytacja. wróżki i czasopisma.
c) modlitwa. Biblia i inni chrześcijanie.

16. Prowadzen ic zajęć w szkole niedziel nej *)jest
a) ćwiczeniem duchowym.
b) pokarmemdla duszy.
c) utrzymywaniem swojego życia w czystości.
*) zob. przypis na stronie 76 ksiqżki

17. Ważnejest. aby chrześcijanin modlił się
a) tylko wkościclc.
b) tylko rano.
c) bardzo często w ciągu dnia.

18. Jezus powiedział, żejeśli przyznamy się do Niego przed innyn
ludźmi.On
a) poblogoslawi nas dobrym zdrowiem,
b) uczyni to samo dła nas przed Bogiem.
c) zbawi każdego, komu świadczymy.

19. Jeśłi chrześcijanin płaci dziesięcinę, Bóg
a) pobłogosławi go i obdarzy dostatkiem.
b) nic zwróci na to uwagi, ponieważ On nic potrzebuje naszy
pieniędzy.
c) zauważy to, ale nic będzie nam blogoslawil, bo i takjesteśn
Jego dłużnikami,



PYTANIA OGÓLNE
Lekcje l-S

ś/i Twoją odpowiedzią jest
TAK - zaczernij kólko ®
x I E - zaczernij kółko 1Y

l. Czy uważnie przeczytałeś lekcje l-S?

Czy przeanalizowałeś wszystkie "Zadania dla Ciebie" w lekcjach
l-2?

Czy przeanalizowałeś wszystkie "Zadania dla Ciebie" w lekcjach
3-5?

Czy porównałeś swoje odpowiedzi z kluczem znajdującym sic na
końcu każdego rozdzialu?

Czy nauczyłeś się wszystkich zadanych w podręczniku wersetów
biblijnych?

niec I~vtań do lekcji 1-5. Przcslij arkus: odpowiedzi nr I do
itruktora fel. Kontynuuj naukę przerabiając lekcję 6::podręcznika
su.



I wOJc nowcz~'Clc - ~L II -"lHJII

CZĘŚĆ 2
SPRAWOZDANI E STUD ENT A

Pytania do lekcj i 6-10

Przy każdym pytaniu upewnij się c.:::vnumer znajdujqcy się pr=y
kółkach w arkuszu odpowiedzi odpowiada numerowi pytania w tej
wkładce.

PRAWDA -ł'ALSZ
Poniższe stwierdzenia są prawdziwe lub fałszywe. Jeśli

stwierdzenie jest
PRA" 1)71WE - zaczernij kółko@)
E\I~"ZYWE - zaczernij kółko ®

1. Zakon Mojżeszowy przestał obowiązywać po przyjściu Jezusa.

2. Jezus nauczał, że robiącjakiśdobry uczynek. powinniśrnywszyst-
kim o tym powiedzieć.

3. Można czynić cuda. a mimo to nie trafić do nieba.

4. Kiedy ktoś staje się chrześcijaninem.jego ludzka natura pozbywa I

się swoich pragnień.

5. Chrześcijanin powinien postępować po chrześcijańsku także
wswoim domu.

6. Bóg zakazuje związkówpozamałżeńskich.

7. Chrześcijanie zbierają się na nabożeństwa w nicdzielę. poruważ
Chrystus w ten dzień zmartwychwstał.
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WYBÓR

Każde z poniższych pytań ma tylko jednąprowidłową odpowiedź.
Wvbier.: własciwą. IV arkuszu odpowiedzi zaczemijkćlko zawierające
dpowiednią literę.

8. Jeśli nic chcemy przestrzegać praw ustanowionych przez Boga,
On
a) wyklucza nas z Kościola.
b) nic zwraca na to uwagi.
c) może nas ukarać.

9. Zasady chrześcijańskiego życia są zawarte
a) tylko w Nowym Testamencie.
b) tylko w Starym Testamencie.
c) wcalcj Biblii.

O. W Mateuszu 5: \1-12, Jezus uczy nas, ŻC otrzymujemy wielką
nagrodę w nicbic,jeśli
a)jcsteśmy prześladowani za bycie chrześcijanami.
b) nigdy się nic złościmy.
c) przestrzegamydziesięciu przykazań.

1. Kiedypościmy.
a) powinni o tym wiedzieć wszyscy nasi przyjaciele.
b) powinien o tym wiedzieć tylko zbór.
c) powinien o tym wiedzieć tylko nasz Niebieski Ojciec,

2. Fałszywego proroka rozpoznajemy po jego
a) uczynkach.
b) ubraniu.
c) wyglądzie.



13. Jezusobiecal. żcjcśli ktoś troszczy sico sprawy Królestwa Bożego,
to
a) będzie żyl w nędzy.
b) otrzyma wielkie bogactwa materialne.
c) jego potrzeby materialne będą zaspokojone.

U. Jezus nauczał, żejeśli osądzamy innych. to
a) Bóg będzie nas sądzil według tych samych zasad.
b) pomagamy innym wzrastać.
c) dowiadujemy się więcej o tym. co powinniśmy robić.

15. Skala. na której mądry czlowiek buduje, to
a) hojność.
b) dobre uczynki.
c) posłuszeństwo.

16. Niektóre z owoców Ducha Świętego to
a) chciwość. niemoralność isamolubstwo
b) radość. pokój i pokora.
c) cuda. mówieniejęzykami iuzdrowienia.

17. Sposób wjaki chrześcijanie sic wy rażają
a) ma wielki wplvw na ich świadectwo.
b) nie ma żadnego wpływu na ich świadectwo.

18. Efezjan 6A uczy nas. i.e rodzice powinni
a) pozostawić Kościołowi nauczenie ich dzieci o Bogu.
b) pozostawić szkole nauczenie ich dzieci o Bogu.
c) sami nauczać swoje dzieci o Bogu.

19. Możemy Si9 nie bać. ponieważ
a) Bóg przyrzekł. i.e nas nie opuści.
b) nie ma się czego bać.
c) jesteśmy dość silni. aby poradzić sobie w każdej sytuacji.



PYTANIA OGÓLNE
Lekcje 6-10

Jeśli Twoją odpowiedzią jest
TAK - zaczernij kółko @)
NIE - zaczernij kólko ®

20. Czy uważnie przeczytaleś lekcje 6- lO?

21. Czy przeanalizowaleś wszystkie "Zadania dla Ciebie" w lekcjach
6-8?

22. Czy przeanalizowaleś wszystkie "Zadania dla Ciebie" w lekcjach
9-1O?

u. Czy sprawdzileś swoje odpowiedzi z kluczem znajdującym się na
końcu każdego rozdziału?

2·t Czy nauczyleś się wszystkich zadanych w podręczniku wersetów
biblijnych?

Koniec pytmi do lekcji 6-1O.Przeslij arkusz odpowiedzi nr 2 do
'nstruktora JeJ. Poproś go o informacje na tell/at innych kursów
iblijnych





Adres biura ICI
wtwoim rejonie,

na który powinieneś przesłać
swoje a rkusze od pow icdzi:

Jeśli powyżej nie ma adresu
to prześlij swoje arkusze odpowiedzi do:

INTERNATIONALCORRESPONDENCE INSTITUTE
Chaussee de Watcrloo, -ł5
1640 Rhode-Sa int -Genesc

(BrusscIs) Bcłgia

Christian Life Program

mharris
Polish Office




