
ODPOWIEDZI
NA PYTANIA KONTROLNE
Lekcja 1

1 c) przekonanie, ze wszyscy chrześ-
cijarue są wezwani do usługi-
warna.

2 b) być istotą doskonałą.

3 d) spełniać wszystkie powyzsze
wymogi.

4 Odpowtedzi a), b) I c) są prawid-
łowe.

5 a) odpowiedzralna funkcja przy-
wódcy zobowiązuje go do lep-
szego postępowania od tych,
którzy rue przewodzą.

6 a 1) Cecha kaznodziejstwa
b 2) Cecha nauczania
c 1) Cecha kaznodziejstwa.
d 2) Cecha nauczania

7 tak, jak los owiec zależy całkowi-
cie od pasterza, tak potrzeby du-
chowe ludzi zależą od usługi Sło-
wa I rady, której inspiratorem Jest
Duch.

8 wskazuje na potrzebę troszczenia
się o innych, wykazania SIę szla-
chernośerą. a także zaspokojenia
potrzeb rzeczywistych (Mt 10,8)

9 tylko wtedy moze wredzieć co
mówi Bibha, jak jej nauka rnoze
być stosowana w codziennym ży-
CIU Jest to apostolski nakaz (2Tm
2,15) i urnozlrwia nam odpowie-
dzieć tym, którzy zadają pytania
na temat naszej wiary OP 3,15)

10 siłę duchową l zrozumierue spraw
duchowych, co zapewnia skutecz-
ność służby

Lekcja 2

1a) utrzymania społeczności z Bo-
giern

2 c) codzrennego przyjmewanta po-
karmu

3 b) łagodność, zdrową postawę; bę-
dzie 111Iałprawe myśli I będzie
prawy w swym postępowaniu,
co będzie miało ozywczy wpływ
na mnych

4 b) Syntetycznej.

5 b) Analityczna

6 b) rozwijah SIę w sensie intelektu-
alnym, fizycznym, duchowym
I społecznym

7 cJ zaruedbywarna się w WYSIłkach
powodujących wzrost I rozwój
naszej osobowości

8 c) zarówno a), jak I b)

9 b) zmarnuje Boze powołanie

10 b) chrześcijanie zostali powołani
do tego, by pracować wśród lu-
dzi, którzy tworzą społeczeń-
stwo I dawać Im ŚWIadectwo
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Lekcja 3

1 Prawda 9 Nieprawda

2 Prawda 10 Prawda

3 Nieprawda. 11 Prawda

4 Prawda 12 Nieprawda

5 NIeprawda 13 Prawda

6 Prawda 14 Prawda

7 Nieprawda 15 Prawda

8 Prawda

Lekcja 4

1 b) środek, który był I Jest używany
przez Boga w celu przekonarna
zgubionych

2 c) różne metody przekazywarna
prawdy.

3 c) przykładu Jana ChI zciciela

4 J) działarun niczym herold

5 c) uważane najpierw Jako środek
mający przekonać zgubionych

6 a 5) Wczesna koncepcja kazno-
dziejstwa.

b 4) Słowo greckie euaggelidzo
stanowi defmicję kaznodziej-
stwa

c 1) Późniejsza koncepcja kazno-
dziejstwa

d 2) Przykładem tej metody kazno-
dziejstwa był Jan Chrzciciel

e 3) Paweł całkiem skuteczrue sto-
sował tę metodę do głosze-
ma Ewangeln

Głoszenie i nauczanie

Lekcja 5

1 Prawda

2 Prawda

3 Fałsz

4 Prawda

5 NIeprawda. Róznorodność tematów
służy r ozwojowi duchowemu
w różnych aspektach NIe Jest ona
środkiem pozyskiwarna ludzi.

6 Prawda

7 Prawda

8 Nieprawda

9 Prawda

10 NIeprawda

11 Prawda

12 Nieprawda

13 Prawda.

14 Prawda.

15 Prawda

Lekcja 6

l c) Słuchacze mogą pomyśleć, IZ

"brak celu"

2 d) wyjście naprzeciw ludzkim po-
trzebom

3 a) wyszukanie tego, co Pismo ŚWIę-
te mówi na wybrany przez CIe-
bie temat.

4 b) są środkiem służącym do prze-
kazywarna I odrnesrerua prawdy
do codziennego zycia.

5 a) WIedza pogłębia się, rozwija
poprzez dośwradczerua .



Odpowiedzi na pytania kontrolne

6 d) służy wszystkiemu, co podano
w punktach a), b) I c)

7 c) Jest nauką podaną w skróconej
formie.

8 c) zagwarantowania odzewu du-
chowego

9 e) Równie dobrze móglmieć prob-
lemy przedstawione w punk-
tach a), b) i c)

10 NIeprawda.

11 Prawda

12 Prawda

13 lepra wda

Lekcja 7

1 c) dowiedział się.

2 a) zrozunneh

3 b) znueruh się.
4 a) gdy ktoś uwierzył w Chrystusa,

powimen rówruez stać Się Jego
UCZniem

5 c) wszyscy nowo narodzeru w Chrys-
tusie rozpoczynają swe życie du-
chowe, pko niemowlęta.

6 a Nieprawda
b Prawda.
c Prawda.
d Nieprawda
e Prawda

7 a leprawda.
b Prawda
c Prawda

8 a Nieprawda
b Prawda
c Prawda
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Lekcja 8

1 Prawda
2 Prawda.
3 Prawda
4 Prawda
5 Prawda
6 Nieprawda
7 Prawda.
8 Nieprawda
9 NIeprawda

10 Prawda
11 NIeprawda
12 Prawda
13 Prawda.
14 Prawda
15 NIeprawda (Objawienie prawdy

jest podstawą)

Lekcja 9

1 c) umozlrwienie naUCZyCIelOWIzas-
pokojerun potrzeb słuchaczy.

2 a) pozyskanie ludzi, spraWienie, by
stah Się głęboko oddanymi słuz-
bre chrześcijańskie]

3 b) pragnie zaspokoić potrzeby in-
dywidualne, jak również.

4 d) mają one za sobą autorytet Sło-
wa Bozego

5 d) wszystko to, co powyżej

6 b) możhwości osiągnięcia celu

7 c) zakończenie.
8 d) wszystko to, co powyżej.
9 b) tak więc, gdy naucza studentów

samodzielnego myślenia, pOWI-
nien widzieć siebie ..



10 a 4) Dyskusja.

b 5) Przedstawrenie prawdy

c 1) Metoda pytań-odpowiedzr.

d 2) Grupy dyskusyjne

e 3) Wykład.

Lekcja 10

1 Nieprawda

2 Prawda

3 Nieprawda

4 Prawda

5 Prawda

6 NIeprawda

7 Nieprawda

8 NIeprawda

9 Prawda

10 Nieprawda.

11 Prawda

12 Prawda

13 Prawda

14 Nieprawda

15 Prawda




