ODPOWIEDZI NA
PYTANIA KONTROLNE
Lekcja I
a) Maria pożyczyła rower od swojej
koleżanki. Koleżanka prosiła ją.
aby chowała rower na noc. Maria
robi to.

2

2M 19:5.
c) IP!2:9-10.

a)

3 h) Właściciel może zabronić innym
korzystania z tego. co należy do
mego.

9 a Falsz.
b Prawda.

c Fałsz.
d Prawda.

10 Zdania a) i c) określają 10. co powinieneś rozumieć lub znać. Są one
dobre. Jednak zdanie b) opisuje 10,
co robisz. jeśli stosujesz tą prawdę
w swoim życiu. Właściwą odpowiedziąjest b): Pozwalam. aby Bóg klerowu/ moim życiem zgodnie :e swoim wyborem i akceptuję Jego wolę
względem mnie.

4 d) Hbr I :2.

5 Zdanie a) NIEjes! właściwą odpowiedzią. ponieważ fragmenty Dziejów Apostolskich 2 i 4 nie mówią
nam. że taka była przyczyna tego.
co się stalo. Nie ma więc podstaw
do takiego wnioskowania. Poprawna odpowiedź brzmi: b) Wyciągnęli
oni błędny wniosek IV zwiqzku z tym.
re uczniowie byli biedni. prosili
tych, którzy mieli więcej. aby podzielili się = nimi. Ludzie. którzy
wyciągają taki wniosek, mylą to. co
uczniowie czynili z tym, co mieli.

6 c) Ps 100:3.
d) TI2:14.
7 d) Bóg, ponieważ nie otrzyma! nic
od nikogo.
8 b) MI 22:21.
c) I Ts 5: 18.

Lekcja 2
I c) musi stosować
właściciela.
2 a Prawda,
b Fałsz,

się do zaleceń
c Falsz.
d Prawda.

3 b) Jego Ojca w niebie.
4 a) Zarządza on dobrami właściciela
lak. aby przynosiły dochody.
5

c)

6 a

b
e
d
e

IKor4:1-2.
I) Przestrzegać instrukcji.
4) Zdawać sprawozdanie.

3) Robić lokaty.
3) Robić lokaty.
2) Szukać informacji.

7 a) Mt25: 14-23.

8 Odpowiedź a) NIEjesl dobra. To
prawda, że każdy będzie musiał zdać
sprawozdanie. lecz fakt ten nie wiąże
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się bezpośrednio z czyją; błędną
opinią. Odpowiedż b) jest lepsza.
Jeśli postąpiłbyś w len sposób,
pomógłbyś mu odkryć to, czego
naucza Biblia o robieniu inwestycji. Właściwa odpowiedź zatem brzmi: b) Pokuzulbvm mu
\ł' Biblii,
żenuu'el jego dusza {jego czas są cem~l'mi wtasnosciami. Przeczytalbym
Ił'

mu te

H'(,"S('~l'.

których jest powiedziane. :e

ka=(~l'ma dar (u/Boga.

Lekcja 3
a) Bóg czyni

nas podobnymi

do

obrazu Jezusa. wystawiając nas
czasem na próby i cierpienia. aby
przygotować nas do wypełnienia
Swojej woli. Zdanie b) lepiej wyraza wezwanie Boga w odniesieniu do wieczności. a zdanie c} w odniesieniu do naszych narodzin.
2 b) Wskażesz mu ludzi w Biblii. takich jak Dawid i Mojżesz. (Ta odpowicdżjest najlepsza. ponieważ
Biblia wskazuje nam, u: Bóg używalludzi. którzy byłi słabi a nawet błądzili.)
3 b) Nadal czekasz na Pana (odpowiedź a) nic jest właściwa. poniewaz Biblia daje nam ogólne
wskazówki, a nie dokładnie osobiste polecenia. Odpowiedź c)
również nie jest właściwa. ponieważ być może Bóg ma dla
ciebie inny plan.)

ijani na

4 c) musiał stać się człowiekiem. którego Bóg mógł powierzyć określoną misję,
5 b) Bóg chce przekształcić mnie na
podobieństwo Jezusa. Ja z kolei
sporządzam plan)' zgodnie z Jego
wolą. aby żyć życiem. które będzie blogoslawieństwern
dla innych.
6

2) Priorytety,
h 3) Plany,

li

kilu)' mu-

:e d/a Niego zainwestować.

C hrzesc

c

2)

Priorytety.

d I)Cele.

7 b) Maria sprawdza najpierw, ile ma
materiału i ile może kupić ... (Plan
w odpowiedzi a) nic wzoruje się
na strategii podanej wlekcji. Maria powinna najpierw ocenić 5\\'0ją sytuację - tzn. ile ubrali mil,
a ile może kupić, zanim zdecyduje. ile ubrań uszyje lub powie rodzinie. co zamierza uczynić.)
8 b) Wskażesz, że od początku Bóg
planował dla człowieka pracę .. ,
(Zdanie a) jest niewłaściwe. I M
2: 15 11 ie mówi, że człowiek musi
pracować. dlatego że zgrzeszyl.)

Lekcja

.j

l c) pokonywaniu

złych myśli.

2 b) Należy unikać rozmów, które sugerują złe idee ... jest odpowiednią odpowiedzią. Jeśli pozwolimy
sobie na słuchanie złych rozmów,
będziemy karmić nasze umysły
~111i myślami.
3 b) sprawia. że staje się on lepszym
szafarzem dóbr Bożych.

Odpowiedzi

IW

pytania kontrolne

4 a) Jerzy. Tomasz nic czyni żadnych
wysiłków. aby powiedzieć coś.
co ma znaczenie.
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J c) różne rodzaje jedzenia.

4

e Prawda.

Fałsz.

5 b) podobanie się Bogu. (Jest to zasada. która została pokazana

b Prawda.
c Fałsz.
7 d) Hbr

w I M 3:7.21.)

s: 11-14.

Te wersety

Biblii

bardziej wyraźnie

11<1.1-

wskazują.
każdy nowo 11U\\TÓcony chrześcijanin

zdolność
Bożych,

Fałsz.

h Fałsz.

5 c) Mt6:7.
6 a

a

6 al Podobanie się Bogu: I M .1:7.21.
h) Odróżnianie się: SM 22:5: I Kor
11:2-15.
c) Prostota.Lk
16:19: ITm2:9: IPt

musi rozwijać w sobie
do rozumienia prawd

3:3:Jk2:2.
I Kor6: 1.1: 10:.11-.12:

d) Skromność:
ITm2:9.
e)

8 a 2) Unikać zła.

Przyzwoitość: 2M 3:5~ I Kor II: 13.

b 4) Czynić dobro.

(Wersety

c I) Być posłusznym Bogu.
d 3) Wybierać dobro.
c 4) Czynić dobro.

linijce nie muszą mieć tej samej

Twoje odpowiedzi mogą różnić się od
podanych. Nie ma w tym n ic złego.
Wszystkie przykłady podają sposoby,

dzięki którym możemy
zgodnie z wolą Bożą.

postępować

kolejności,

tych samych

Lekcja

o tych, którzy jeszcze

2M 15:26.
Iz40:29.31.
Mt6:31-33
lKor6:13

2 d) nie możemy kupić ani sprzedać
naszego czasu.
Ja

5

l a) nie jest już we władaniu
2 a)
c)
d)
f)

6

zdanie Bogu.

nie zostali zbawieni.

Lekcja

zasad.)

a) wykorzystywał dobrze swój czas.
rozumiejąc, że musi zdać sprawo-

h Falsz.
c Prawda.
zabiegać

którą podal autor. Po-

winny być jednak wpisanc obok

9 a Fałsz.

lOb)

Biblii podane w każdej

2) Czas dla innych.
h l) Czas dla Boga.
c 2) Czas dla innych.
d

grzechu.

I) Czas dla Boga.

c 2) Czas dla innych.

r 3) Czas dla siebie.
g 3) Czas dla siebie.
h 2) Czas dla innych.
4 a 2) Rozkład dnia.
b I) Prowadzić notatnik.

Odpowiedz ialnosć
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c 3) Sporządzić

listę rzeczy do zro-

bienia.
d 3) Sporządzić
e

listę rzeczy do zro-

bienia.
I) Prowadzić notato ik.

chrzcscijanina

Lekcja 8
Ia

Falsz.

h Prawda.

c

Falsz.

d Prawda.

2 a 2) Mąż.

S a) własnością Boga są lale nty danej
osoby i musi ona zdać sprawę
p17~ Bogiem. jak je wykorzystała.
6 c) podnosić poziom w zakresie poznania metod nauczania i wykorzystać je w praktyce. a) nic jest
właściwe. ponieważ Janina już
wie.jakie ma talenty. Odpowiedź
b) równieżjest niewłaściwa.jest
to przeciwieństwo inwestowania.

b 4) Dzieci.
c

I) Małżeństwo.

d 3)Żona.
c 5) Rodzice.

r I) Malżeństwo.
g 2) Mąż.

Je)

męża i ojca.

-I a

I)

Dawać przykład gościnności.

h I) Dawać przykład gościnności.
c 3) Pokazywać, że chrześcijanie są

gościnni.
d 3) Pokazywać. ze chrześcijanie
Lekcja

c) To. co robimy dla innych. składa

się na nasze bogactwa

są

gościnni.

7

w niebie.

c) Osoba. która gromadzi bogactwa
dla siebie. postępuje bez sensu.
2 a I) Chciwość.
h I) Chciwość.

e :2) pokazywać.
że gościnność
jest wymieniana jaku cecha
mająca charakteryzować pracownika cbrześcijańskiego.

Lekcja

9

c 2) Strach.
d 2) Strach.

I a :2) Jesteśmyzarządcami

Ewangelii.

3 b) Zuzanna.

b 4) Musimy głosić Ewangelię.

4 a
b
c
d
e

c J) Musimy znać Ewangelię.
d 3) Musimy znać E w angelię.
e 1) Bógjest właścicielem Ewangelii.
r 2) Jesteśmy zarządcami Ewangelii.
g 1) Bógjest właścicielem Ewangelii.

Mt25:14-30.
Lk 10:7;2Ts3:12.
2M 20: 15; Er 4:28.
2Ts3:1O.
IM 12:5;26:12;Jb 1:1-3:41:42.

S c) kupić tyle sztuk. na ile mają go-

tówki,
6 b) Unikania długów.

2 Twoja odpowiedź. Czy włączyłeś
czynności mające związek z tymi.
które należą do czterech kategorii
powinności Kościoła?

Odpowiedzi na pytania kontrolne
3 Twoja odpowiedź powinna zawierać część prawd i wersety z Biblii.
ilustrujące je. podane w pytaniu 7.
.. Twoja odpowiedź powinna zawierać następujące sposoby postępowania (nie muszą być one w tej samej
kolejności): a) Nauczać wiemych
o Bożym planie finansowym: b) Czy
wierni wybrali komitet do spraw finansowych i skarbnika": e) Wyjaśnić komitetowi do spraw finansowych i skarbnikowi. jakie są ich
obowiązki: d) Zobaczyć. czy sąniezbędne księgi kasowe. a fundusze
uczciwie inwestowane i rozliczane:
e) Czy komitet do spraw finansowych i kom itcr do spraw bud zet 0wych opracowały budżet i zrcal izowały go po zatwierdzeniu?

Lekcja 10
I b) Mt5:13-16.

2 Twoja odpowiedź. Możesz włączyć
takie rzeczy jak prowadzenie pobożnego życia. znajdowanie sposobów
reklamowania Kościola poprzez
prowadzenie kampanii i podawanie
wiadomości. które będą interesujące
dla spclcczeńsrwa itd.
3 Twoja odpowiedź powinna zawierać
myśl. że chrześcijanie mogą służyć
Panu pełniąc funkcje w rządzie. tak
jak czynil do Daniel (Dn I: 1-6.8)
i Erast (Rz 16:23), nawet jeśli rząd
jest skorumpowany .

.s

Twoja odpowiedź powinna zawierać pięć obowiązków
podanych
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w lekcji w podrozdziale OIlYWATElSKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
oraz wersety z Biblii. I) Posluszeństwo władzy (I SI11 24:6: 26:9I I : Rz 13:1-6). 2) Płacen ie podatków
(Mt 17:24-27: 22:21: Rz 13:6-7).
3) Udział w głosowaniu. 4) Sprawowanie rządów (jcślijest to wola Boża
- Dn I: 1-6:28).5) Modlenie się za
tych, którzy sprawują rządy (1 TI11
2: 1-2).
5 Twoja odpowiedź

powinna zawierać następujące myśli i wersety
z Biblii: I) Chrześcijanin powinien
pracować. aby dokonyv ..'ać zmian
na lepsze. jak czynili to pierwsi
chrześcijanie. którzy mieli wpływ na
swoje spoleczeństwo.
chociaż
oskarżono ich o ..czynienie zamętu
wszędzie" (Dz 17:6); 2) Chrześcijanin może wyrazić miłość do bliźniego na \....iclc sposobów, wzorując
się na przykładzie Samarytanina
(Lk 10:30-37) i innych nakazach
i przykładach
podanych w Biblii
(MI 22:37-39; 25:34-40: Mk 12:3031: 1)z4:34: Ga16: 10: Jk 1:27: 2: 1516; I JI1 3: 17).

