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o Biblii
Adres biura la,
do którego powinno się wysłać
arkusz odpowiedzi:

Jeśli powyżej nie ma adresu,
wyślij arkusz odpowiedzi na adres:
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
Chaussee de Waterloo, 45
1640 Rhode-Saiut-Geoese
(Brussels)
BELGIA
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WSKAZÓWKI
Po zapoznaniu się z lekcjami 1-4 będziesz gotowy, aby
odpowiedzieć na pytania zawarte w pierwszej części tej
wkładki. Swoje odpowiedzi zaznacz w arkuszu odpowiedzi
nr I.

Po zapoznaniu się z lekcjami 5·6 będziesz goto"'Y, aby
odpowiedzieć na pytaula zawarte w drugie] części tej wkładki.
Swoje odpowiedzi zaznacz w arkuszu
1'0 1/)1J<'lnieni1l arki/sza

10m

/CI. Nie

odpowiedzi

odpowiedzi nr 2.
prześlij go do instruk-

przesyłaj lego zeszvtn.

Zapoznaj się z przykładami znajdującymi się na początku
arkusza odpowiedzi. Przykłady te wyjaśniają, w jaki sposób
wypclntac arkusz.

o Biblli

>
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CZĘŚĆ l
SPRAWOZDANIE
STUDENTA

Pytania do lekcji 1·4
leażdvm pytaniu npeu-ui] si(', czl'

1111 liwr

znajdnjqc»

sir kd/kacb u' arkuszu odpoutedzt odptnriada

111l11liJr011'i

1'17)'

/Iytcmia

II!

te]

ułeładce.

PRAWDA LUB FAŁSZ

Poniższe stn-ierdzenia sq prau-dztuv
sttrierdzenie jest:
PRAWDZIWE

- zaczernij

FAł~~ZYWE - zaczernij
L Wszyscy
zawód.

kółko

kółko

ludzie, którzy napisali

lub

jaISZ)7JP .

®

lO,

Biblię mieli ten sam

2. Nawet dodatkowe uwagi zamieszczone
Bibliach "I natchnione
przez Boga.
3. Konkordancja
pomaga
wiersz jest zapisany.

określić

4. IV Mojżeszowa
Mojżesza.

liczchność

podaje

S. \Viększość proroków
niewoli babilońskiej.

mniejszych

6. Dawid hyl najmądrzejszym
kolwiek żył.
7. Sofoniasz
częściu.

ostrzegał

.Ie.';1i

w niektórych

nuejscc,
Izraela

gdzie danv
w czasach

żyła j pisała po okresie

czlowiekiem

Izrael o mającym

jaki kiedynadejść

niesz-

et
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WYBÓR

Knźde Z poniisrvcb py/mi ma tylleojedlIq pratcidlouv;
odpol/'iedź. IF)'biprz IL'in.{ciwq. IV arleuszu odpou-iedri
zaczerni] kółko muierajqce odpouiedniq iitere.
8. Ci, którzy zaufali Bożemu Słowu b,d,I'
aj zrezygnowani przechodząc przez doświadczenia.
b) musieli podczas doświadczeń szukać pomocy gdzie
indziej.
c) stać niczachwianie przechodząc pr.zcz doświadczenia.
9. Chrześcijanin znajduje prawd"
a) w Bożym Słowie.
b) w kstążkach naukowych.
e) u pastora.
10. 11" ludzi użył Bóg do napisania Biblii!
a)

14

b) ·jO
c) G(j
11. Nowy Testament został napisanv
:I) przed przyjśclemlczusa
na ziemię.
b) podczas Pob)111 Jezusa na ziemi.
e) po powrocie Jezllsa do nieba.

12. Wiemy, Że Biblia jest natchniona przez Boga, ponieważ
a)

1111

jeden lemat przewodni.

b) składa si, z (jGksiąg.
c) została napisana przez różnych

ludzi.
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13. Które stwierdzenie jest PRAWDZIWE'
al wszystkie wersje Biblii zawierają dokładnie te same
słowa.

b) w różnych wc-rsjac l: Biblii te s.unc fragmenty mają
różne znaczenie.

c) nowe wersje Biblii s~ napisane wspókzesnym
kiem.

języ-

14. Z ilu ksi:lg składa si, gm pa ksi~g historycznych w Starym
Testamencie?
a) 5
b) 12
c)

59

15. Która k<;ięga w Starym Testamencie
szego człowieka \V grzech!
a)

mówi

O

upadku

pierw-

I Mojżeszowa

b) II Mojżeszowa
c) V Mojżeszowa
16. Najwcześniejsze zapisy o człowieku zawierają
a) ksi,gi historyczne.
b) Pentateuch.

c) proroctwa.
17. Które księgi mówią o pierwszym królu Izraela'
a) 1 i 2 Samuela
b) l i 2 Królewska
c) l i 2 Kronik
18. Która ksi,'ga Starego Testamentu opowiada o królowej,
która uratowała
a) Rui

b) 2Królewska
c) Estcry

swó] naród?
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19. Która

Z

bi',g

Biblii była napisana

prawdopodobnie

pierw-

sza?
a) I Mojżeszowa
b))oba
c) Psalmv

PYTANIA

OGÓLNE

Lekcje 1-4
/e.{/i 111'01'1
odpowiedzią

lin

poniźsze pylallia jest

TAK - ztnnalu] kólko ([)
NIE - zamaluj kólko

20. Czy uważnie
21. Czy zrobileś

przcczvtaleś

(]l)

lekcje 1-4'
dla ciebietw

wszystkie

..Zadania

kkcjach

wszystkie

,.:zadallia dla ciebie" w lekcjach

)-2?
22. Czy zrobiłeś
3-4?

23. Czy sprawdziłeś
dującynu

swoje odpowiedzi z odpowiedztanu
się na końcu każdej lekcji?

znaj-

24. Czy przejrzałeś ponownie wszystkie cele podane w lekcjach, aby sprawdzić czy osiągnąłe., to co one zakładają?
Koniec PFlmi do Ieuc]! 1-·1. Przesli] ar/msz odp()/('iedzi III' l
do instruktora ICI. KOlIIFlIlIlIj I/mikę przerabiając lekcję 5
z /}()dręcz/lika leursu.
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CZĘŚĆ 2

SPRAWOZDANIE STUDENTA
Pytauia do lekcji 5-6
przy każd)lIl/)vlanill
upeumi] sir, CZV numer znajdujqcy
się przy kółkach marłeuszu odpowiedzi odpotoiark: numennri
/))'I(l1Ii(/

//I

lej trleładce.

PRAWDA-FAŁSZ
Poniższe sntierdzenia
stuierdzenie jest

sa prmrdztuv

1111)fatszyuv.

Jeśli

PRAWDZIWE - znczemi] kvlko <ID.
FAŁSZYWE - zaczerni] kólko <Q.
l. Każda z czterech E\vangelii mówi o zupełnie

różnych wyda-

rzeniach.

2. Paweł napisał około połowy ksi'lg Nowego Testamentu.
3. Jest bardzo niewiele dowodów, że Biblia jest natchniona
prze-z Boga.

4. Księga Objawienia

zawiera

proroctwo.

5. Szatan stara się powodować, abyśmy w'ltpili w Boże Słowo.
6. Przetrwanie Biblii w ciągu wieków [cst jcdnvrn z dowodów
jej ponadnaturalnego pochodzenia.
7. Chociaż Btblla była pisana przez wielu łudzi w długim
okresie czasu, to jednak nic zawiera sprzeczności
przesłaniu.

w swoim
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\l;'YBÓR

Kaźd« z poniższyct) jJ)'lm! II/a tylleo jedm; prawid/ollYI
\r:vbierz ll'laścill q. \fI arkuszu OdpOllJip(/zi

odpowipdź.

J

zaczerni] kółko zauierajqce

odpowiedlliq

8_ Który z pisarzy Ewangelii
a) Mateusz
b) Marek
c) Łukasz

iitere.

był lekarzem?

9. Który z pisarzy Ewangelii napisał Dzieje Apostolskie?
a) Marek
b) Łukasz

e) Jan
10. Paweł naucza, że jesteśmy zbawieni
a) przez dobre uczynki.
b) laską przez wiarę.
c) przez dłllgie modlirwy.
11. Która księga wyjaśnia
a) List do Rzymian
b) List do Żydów
c) List do Filemona

znaczenie

żydowskich

12. List, który dodaje otuchy i zachcty chrześcijanom
w cierpieniach,

a) Jlldy
b) Jakuba
c) 1 Piotra

to

ofiar?

będącym
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13. Ile ksiąg zawiera Nowy Testament?
a) 27
b) .19
c)

66

14. Historia powstania Kościola jest podana w księdze
a) Dziejów Apostolskich
b) Listu do Żydów
c) Listu do Rzymian
15. Kto napisał listy do Tytusa i Filemona?

a) Jan
b) Łukasz
c)

Paweł

16. Jaka obietnica jest dana w Liście do Rzymian tym, którzy
przyjęli Chrystusa?
a) Cierpienie i prześladowanie.
b) usprawiedliwienie z wiary.
c) powolanie na pastora.
17. l Tcsałoniczan 1:13-18 opisuje
a) koniec świata.

b) tysiącletnie panowanie Chrystusa.
c) powrót Chrystusa po świętych.
18. W 2 Tymoteusza 4:5-8 Paweł obiecuje
a) nagrodę za zwycięstwo dla tych, którzy zachowają
wiarę.

b) odpocznie nie dla tych, którzy pracują dla Chrystusa.
c) piękną szatę i harfę dla tych, którzy umrą.
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19. Która z poniższych

grllp ksiąg jest nazywana
więzlennynu?
a) Galacjan,Efezjan,Tesaloniczan.
b) Tvmotcusza, T}1I1Sa, Filernona.
c) Efezjan, Filipian, Kolosan.

.Hstarnl

PYTANIA OGÓLNE
Lekcje 5-6

Je.m tuo]« odpml'iedziq jest
TAK - zaczernij kółko (D.
NIE - zaczernij kółko
20. Czy uważnie

przeczytaleś

Ci:;)

lekcje 5-G'

21. Czy wykona leś wszystkie

.Zadania d/a ciebie" w lekcji 5?

22. Czy wykonałeś

.,Zadallia d/a ciebie" w lekcji G'

23. Czy sprawdziłeś

wszystkie

swoje odpowiedzi
koricu każdej lekCji'

z odpowiedziami

na

24. Czy przejrzaleśeś
ponownie
wszystkie
cele podane
\V lekcjach, abv sprawdzić
czy osiągnąleś 10, co one zakładaj;l'

K07I;PC pylrl11 do lekcji 5-6. Przl#.{lij arleu«: od/mll'iedz; 111'2
do instruluora ICI. I'o/Jm.<RO o infonnacje na temat innycb
kursów biblijnvcb.

----------------x-------

wytnf i wvśll] do instruktora

ICI -----------------------

et, 2120 O Biblii
KARTA

DECYZJI

Po przestudiowaniu tego kursu postanowiłem przyjąć Jezusa Chrystusa,
jako swojego Zbawiciela i Pana. Przesyłam tę kartę z moim podpisem i adresem
do biura ICI z dwóch powodów. 1'0 pierwsze, aby wyrazić fakt przyjęcia
Chrystusa. Po drugie, aby poprosić o informacje dotyczące innych materiałów,
które pomogą mi \\' moim życiu duchowym
Imię i nazwisko

Adres

Podpis

