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Wskazówki

Po zapoznaniu się z lekcjami I - 4, powinieneś udzielić
odpowiedzi na pytania zawarte w pierwszej części tej
wkładki "Wymagania dla lekcji l - 4 ", Swoje odpo-
wiedzi zaznacz w arkuszu odpowiedzi nr l,

Po zapoznaniu się z lekcjami 5 - 8, powinieneś udzielić
odpowiedzi na pytania zawarte w drugiej części tej wkład-
ki. Swoje odpowiedzi zaznacz w arkuszu odpowiedzi
nr 2,

Po wypełnieniu arkusza odpowiedzi prześlij go do
instruktora ICl. Nie przesyłaj tego sprawozdania,

Zapoznaj się z przykładami znajdującymi się na po-
czątku arkusza odpowiedzi, Przykłady te wyjaśniają,
w jaki sposób należy wypełniać arkusz,
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CZĘŚĆ l
SPRAWOZDANIE STUDENTA

Pytania do lekcji I - 4

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

PRAWDA CZY FAŁSZ

Poniższe stwierdzenia są prawdziwe lub falszywe.
Jeżeli stwierdzenie jest:

PRAWDZIWE - zaczernij pole [}]

FAŁSZYWE - zaczernij pole [li]

l Bóg przestał kochać człowieka, gdy on zgrzeszył.
2 Paweł opowiadał o Chrystusie pomimo tego, że omacza-

ło to cierpienie.
3 Moc świadczenia pochodzi z Ducha Świętego.
4 Tylko niektórzy chrześcijanie mają udział w budowa-

niu Kościoła chrześcijańskiego.
5 Zanim Chrystus powróci, dobra nowina musi dotrzeć

wszędzie.
6 Paweł dzielił się dobrą nowiną nawet wtedy, gdy był

w więzremu,
7 Jeśli ludzie znajdą Chrystusa, powinni żyć nadaltak,jak

żyli do tej pory.
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WYBÓR

Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawidiową
odpowiedź. Wybierz wlaściwą. W arkuszu odpowiedzi
zaczernij pole zawierające odpowiednią literę.

8 Jedynym celem Jezusa w Jego posłannictwie by/o:
a) pomóc ludziom, którzy Go najbardziej potrzebowali.
b) wykonać pracę i wolę Boga Ojca.

9 Rozkaz Jezusa wymagający pójścia wszędzie, do
wszystkich ludzi, głoszenie dobrej nowiny - Ewan-
gelii był:
a) tylko do Jego uczniów.
b) do księży i misjonarzy.
c) do wszystkich wierzących, którzy Go kochają.

10 Co Jezus miał na myśli mówiąc: "Jak mnie poslaleś
na świat, tak ija poslalem ich na świat".
a) posłał nas na cały świat z taką samą misją; aby uczy-

nić ludzi wolnymi.
b) posłał nas na cały świat, abyśmy rządzili i sądzili

tych, którzy zgrzeszyli.
11 Jezus powiedział nam, abyśmy byli świadkami:

a) tylko w swoim kraju.
b) dla ludzi, których lubimy.

12 Jezus powiedział swoim uczniom, aby zaczekali, aż będą
przygotowani do świadczenia o Nim, gdyż powinni:
a) zapamiętać tekst Pisma Świętego.
b) lepiej Go poznać.
c) obserwować innych współpracowników.
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13 Abyśmy mogli zwalczać diabla i nieść dobrą nowinę,
musimy zaufać:
a) naszej sile i mocy.
b) Imieniu Jezusa i Słowu Boga.

14 Gdy mówimy, że chrześcijaniejak sól dodają smaku,
to oznacza to, że:
a) zabezpieczją oni od zła.
b) pomagają innym znaleźć sens życia poprzez Chrys-

tusa.

15 Być zaangażowanym oznacza:
a) poświęcić się czemuś całkowicie.
b) z/ożyć obietnicę, że będziesz próbować coś zrobić.

16 Nasze zaangażowanie w ewangelizację indywidualną
oznacza, że każdy z nas jest odpowiedzialny za:
a) powiedzenie rodakom o Chrystusie i pozwolenie in-

nym. aby robić to samo.
b) powiedzenie najpierw rodakom, a następnie niesie-

nie dobrej nowiny innym ludziom.

17 Osoba wysłucha cię chętniej, gdy mówiąc o Chrys-
tusie:
a) daszjej nowe wyobrażenia o religii.
b) powieszjej, żejej wierzenia są złe.
c) wskażeszjej, że Chrystusjest najlepszą drogą.

18 Które zdanie opisuje metodę Jezusadzielenia się z inny-
mi?
al Szedł wszędzie. dzieląc się z tymi, którzy Go potrze-

bowali.
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b) Czekał na ludzi, aby do Niego przyszli.

19 Jaki jest główny cel niesienia Chrystusa tym, którzy
Go nie znają?
a) Bóg będzie z nas zadowolony.
b) ich życie zmieni się.

PYTANIA OGÓLNE

Lekcja I - 3

Jeżeli twoją odpowiedzią na poniższe pytania jest:

TAK - zamaluj pole GJ
NIE - zamaluj pole [li]

20 Czy uważnie przeczytałeś Lekcje I -4?
21 Czy zrobiłeś wszystkie ..Zadania dla ciebie" w lekcjach

l - 2?
22 Czy zrobiłeś wszystkie ..Zadania dla ciebie" w lekcjach

3 - 4?
23 Czy sprawdzałeś swoje odpowiedzi z odpowiedziami

znajdującymi się na końcu każdej lekcji?
24 Czy przejrzałeś ponownie wszystkie cele podane w lek-

cjach, aby sprawdzić. czy osiągnąłeś to, co one zakła-
dają?

Koniec pytań do lekcji I - 4. Prześlij arkusz odpo-
wiedzi nr l do instruktora le/. Kontynuuj naukę prze-
rabiając lekcję 5 z podręcznika kursu.
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CZĘŚĆ 2
SPRAWOZDANIE STUDENTA

Pytania do lekcji 5 - 8

Przy każdym pytaniu upewnij ·się. czy numer znajdujący
się przy polach arkusza odpowiedzi odpowiada nu-
merowi pytGIl w tej wkladce.

PRA WDA - FAŁSZ

Poniższe stwierdzenia są prawdziwe lub falszywe. Jeże-
li stwierdzenie jest:

PRAWDZIWE
FAŁSZYWE

- zaczernij pole 0
- zaczernij pole rn

l Udział Boga w ewangelizacji to sianie ziarna ..
2 Udział Ducha Świętego w ewangelizacji to udowodnienie

grzechu.
3 Jeśli osoba jest związana z religią swojej rodziny, chrześ-

cijanin nie powinien próbować dawać jej świadectwa
o Chrystusie.

4 Chrześcijanin może nieść dobrą nowinę ludziom. którzy
są starsi lub zajmują wyższą pozycję od niego.

5 Aby zdobywać ludzi dla Chrystusa, powinniśmy mó-
wić do nich tak, aby mogli nas zrozumieć.

6 Nie ma znaczenia, jakie zastosujemy podejście przy
niesieniu dobrej nowiny.

7 Indywidualny ewangelista pracuje po to, aby być nagro-
dzony.
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WYBÓR

Każde z poniższych pytań ma tylko jedną prawid-
lową odpowiedź. Wybierz wlasciwq. W arkuszu odpo-
wiedzi zaczernij pole zawierające odpowiednią literę.

8 Bóg nie chce zmieniać ludzkich:
a) serc.
b) tożsamośc i.

9 Bóg nie chce zmieniać ludzkich:
a) zwyczajów.
b) serc.

10 Jeśli mamy skutecznie świadczyć o Chrystusie, ludzie
powinni:
a) widzieć, że nasze życie uległo zmianie.
b) dowiedzieć się, że mamy dobrą znajomość Biblii.

II przez "podejście" w ewangelizacji indywidualnej rozu-
miemy:
a) metody,jakie stosujemy, aby zdobyć ludzi dla Chrys-

tusa.
b) liczbę spotkań z innymi chrześcijanami.

12 Służący Naamana powiedzieli mu. aby był posłuszny
prorokowi, gdyż:
a) bali się proroka.
b) troszczyli się o swojego Pana.

13 Swój stosunek do ludzi Bóg wyraził przez:
a) danie człowiekowi obietnicy zbawienia.
b) potępienie człowieka zajego grzech i nieposłuszeńs-

two.
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14 Kogo wybrał Bóg do powiedzenia światu o Jezusie?
a) pastorów.
b) aniołów.
c) wszystkich, którzy Go kochają.

15 Jakiejest najważniejsze narzędzie w ewangelizacji indy-
widualnej:
a) praktyka.
b) kościół.
c) Biblia.

16 Jednym z największych niebiezpieczeństw w ewange-
lizacji indywidualnej jest to, że:
a) praca ta zabiera zbyt dużo czasu pracownikowi.
b) pracownik może patrzeć na sukces, jako na coś, co

jest dziełem jego samego.
17 Gdy chrześcijanie niosą Ewangelię, mogą być pewni,

że:
a) każdy w nią uwierzy.
b) Pan będzie z nimi.
c) nigdy nie będąmieli trudności.

18 Teraźniejsze nagrody dla chrześcijanina zawierają:
a) koronę chwały.
b) panowanie z Chrystusem.
c) wielką radość z przyjścia czlowieka do Chrystusa.

19 Przyszłe wieczne nagrody dla chrześcijańskiego pra-
cownika obiecują:
a) panowanie z Chrystusem.
b) ziemskie bogactwa.
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PYTANIA OGÓLNE
Lekcje 5 - 8

Jeżeli twoją odpowiedzią jest:

TAK - zaczernij pole Ci!]
NIE - zaczernij pole [I]

20 Czy przeczytałeś uważnie lekcje 5 - 8?
2 I Czy wykonałeś wszystkie" Zadania dla ciebie" w lek-

cjach 5 - 6?
22 Czy wykonałeś wszystkie" Zadania dla ciebie" w lek-

cjach 7 - 8?
23 Czy sprawdziłeś swoje odpowiedzi z odpowiedziami

na końcu każdej lekcji?
24 Czy przejrzałeś ponownie wszystkie cele podane na

początku lekcji, aby sprawdzić, czy osiągnąłeś to, co
one zakładają?

Koniec pytań do lekcji 5 - 8.
Prześlij arkusz odpowiedzi nr 2 do instruktora leI.
Popros go o informacje na temat innych kursów bib-
lijnych.




