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Studijní zpráva za 1. část

STUDIJNÍ
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ZPRÁVA ZA

t. ČÁST

1. část: OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ
Následující tvrzení jsou buď pravdivá nebo nepravdivá. Pokud je
tvrzení pravdivé, označte odpověď' A., je-li nepravdivé, označte odpověďB.

1. Pečlivě jsem přečetl(a) všechny lekce v 1. části.
2. Vlastník musí skládat účty někomu dalšímu.
3. Správce není vlastníkem toho, co má.
4. Bible říká, že Bohu patří všechno.
5. Boží vlastnictví nebylo nikdy zpochybňováno.
6. Pokud člověk něco vlastní, znamená to, že mu to patří.
7. Správce by seměl řídit pokyny vlastníka.
8. Bůh člověku dovoluje, aby byl vlastníkem svého života.
2. část: VÝBĚR Z

vtcs

MOŽNOSTÍ

Na danou otázku existuje jedna nejlepší odpověď. Označte na odpovědním listu písmeno, které odpovídá vámi zvolené odpovědi.
9.
a)
b)
c)

Nepravé vlastnictví zahrnuje
Boha a společnost
jednotlivce a Boha.
společnost a jednotlivce.

tO.Svrchovaná moc nade vším je atributem, náležejícím
a) Bohu
b) andělům
c) lidem
d) věřícím
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ll.Abychom porozuměli pohledu na křesťanské správcovství, musíme
být schopni rozlišit mezi
a) vedením a správcovstvím
b) vlastněním (majetkem) a vlastnictvím
c) svrchovanosti a vládou (autoritou)

12. Přečtěte si v Bibli uvedené dvojice biblických odkazů. Která dvojice nejlépe dokresluje kontrast mezi Bohem a člověkem v oblasti vlastnictví?
a) 2. Mojžíšova 19,5; Skutky 17,25
b) 1. Paralipomenon 29,14; 1. Korintským 4,7
c) Žalm 24,1; Ageus 2,8
d) 1. Korintským 4,7; 1. Timoteovi 6,7
13. Která z následujících skutečností o Bohu má nejužší vztah k jeho
vlastnickým prá\riirn?
a) Je vševědoucí.
b) Je věčný.
c) Vidí do budoucnosti.
d) Všechno stvořil.
14. Přečtěte si následující verše. Který z nich ukazuje špatné následky
toho, že lidé nebyli vděčni Bohu jako vlastníkovi?
a) 2. Mojžíšova 13,12
b) Lukáš 6,46
c) Římanům 1,21
d) 1. Tesalonickým 5,18
15. Důležitý rozdíl mezi správcem a vlastníkem je
a) v tom, že jeden z nich musí skládat účty.
b) v množství majetku, které každý z nich vlastní.
c) ve druhu zboží, které investují.
d) v tom, jak je nakládáno s majetkem.
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16. V našem vztahu s Bohem musíme fungovat jak v roli
a) správce, tak i v roli vedoucího.
b) majetku, tak i v roli jmění.
c) podřízeného, tak: i v roli nadřízeného.
d) vlastnictví, tak: i v roli správce.
17. Správce, který správně zastupuje svého pána před druhými, naplňuje požadavek
a) věrnosti.
b) poctivosti.
c) bezúhonnosti.
d) moudrosti.
18. Přečtěte si následující odkazy z Písma. Který odkaz poskytuje příklad správce, vykonávajícího moudře své správcovství?
a) 1. Mojžíšova 41,54-57
b) Skutky 16,6-12
c) Marek 10,13-16
d) 1. Korintským 3,13-17
19. Správce, který se řídí Božím plánem pro investování,
a) se bude starat o svou rodinu a zbytek dá Bohu.
b) bude rozdávat chudým ve městě, kde bydlí, a pak bude pomáhat potřebným věřícím, které zná.
c) bude dávat Bohu, co mu patří, pak se postará o svou rodinu a bude
pomáhat druhým.
d) bude dávat vše Bohu a ať se o jeho rodinu postarají druzí.
20. Kterou ze čtyř zodpovědností, jež máme jako křesťanští správcové,
budeme muset naplnit, až skončíme svůj život na této zemi?
a) Řídit se pokyny.
b) Hledat vedení.
c) Investovat.
d) Skládat účty.

Zodpovědný křesťan

238

STUDIJNÍ

ZPRÁVA ZA 2. ČÁST

Zodpovězte všechny otázky na odpovědním listu pro 2. část. Podívejte se na příklady v pokynech, které vám vysvětlí, jak označit odpovědi.
1.

část: OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení jsou bud' pravdivá nebo nepravdivá. Pokud je
tvrzení pravdivé, označte odpověď A., je-li nepravdivé, označte odpověd'B.
1. Pečlivě jsem si přečetl(a) všechny lekce 2. části.
2. Připravujeme-li strategii, není nutné do ní zahrnout i cíle.
3. Tři hlavní části naší osobnosti jsou intelekt, city a emoce.
4. Je možné, aby se Boží plán pro náš život spojil s našimi vlastními
přáními.
5. Jak je uvedeno v Římanům 8,29-30, Boží plán má sedm hlavních
aspektů.
6. Pro věřícího člověka je možné, aby byl pánem svého vlastního těla.
7. Jelikož Bůh vidí do srdce, není nutné, aby se věřící starali o svůj
vnější vzhled.
8. Správcovství našeho osobního jmění zahrnuje i to, abychom si vyhradili čas sami pro sebe.
2. část: VÝBĚR Z VÍCE MOŽNOSTÍ
Na danou otázku existuje jedna nejlepší odpověď. Označte na odpovědním listu písmeno, které odpovídá vámi zvolené odpovědi.
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9 Předpokládejme, že vám váš přítel svěří, že jeho život nemá dle jeho
mínění žádný smysl. Přečtěte si v Bibli níže uvedené odkazy a vyberte
ten, který bysťe mohli použít, abyste mu ukázali náčrt Božího plánu pro
jeho život.
a) Soudců 13,1-5
b) Lukáš 1,5-17
c) Římanům 8,29-30
d) Židům II ,23
10 Joel se rozhodl, že se chce stát učitelem na biblické škole. Z toho
vyplývá, že
a) si stanovuje cíl.
b) si určuje priority.
c) činí plány.
11. Předpokládejme, že váš dobrý přítel věří, že jej Bůh povolal, aby se
stal vůdcem v církvi. Ptá se vás, co by měl nejdřív ze všeho udělat.
Řeknete mu, že by měl
a) čekat, až mu Bůh dá sen nebo vidění, týkající se dalšího kroku.
b) hledat v Bibli přímé vedení a podrobné pokyny.
c) požádat o uvedení do vedoucí pozice ve svém sboru nebo církvi.
d) vypracovat plán, jak se připravit na práci ve vedení.

12 Ta část v nás, kterou musíme používat, abychom zvolili to, co je správné,
a) je naše mysl.
b) je naše vůle.
c) jsou naše city.
13
a)
b)
c)
d)

Které čtyři věci musí spolupracovat, abychom byli poslušní Bohu?
Naše vůle, city, mysl a Boží slovo.
Naše mysl, Boží slovo, Duch svatý a naše vůle.
Boží slovo, naše mysl, city a Duch svatý.
Duch svatý, náš intelekt, mysl a vůle.
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14. Předpokládejme, že se vás přítel zeptá, co maji společného city
s duchovnim životem. Přečtěte si niže uvedené biblické odkazy a vyberte ten, který se nejlépe hodí jako dopověď na jeho otázku.
a) 1. Samuelova 15,9-11
b) Jan 15,5
c) 1. Korintským 14,15
d) Galatským 5,22-23
15. Která věta uvádí nejdůležitější důvod, proč bychom měli zacházet
se svým tělem s úctou?
a) Naše těla jsou vlastně Boží svatyní.
b) Uctivé zacházeni s vlastním tělem vede k dobrému zdraví.
c) Když jsme zdraví, lépe si vychutnáme život.
d) Pokud se dobře staráme o své tělo, budou nás mít ostatní raději.
16
a)
b)
c)
d)

Který z následujících lidí se NEŘÍDÍ pravidly pro dobré zdraví?
Jaroslav často chodí na pochybná místa.
Josef nosí stejné oblečeni do shromážděni jako na pláž.
Zuzana obvykle spí méně než šest hodin denně.
Radka nosí velmi drahé šperky.

17 Přečtěte si znovu 16. otázku. Kdo z uvedených lidí se neřídí principem přiměřenosti?
a) Jaroslav
b) Josef
c) Zuzana
d) Radka
18 Kdo z uvedených lidí vložil jako správce svého času něco do každé
ze tří hlavních kategorií času?
a) Michal trávi čas spolu se svými dětmi, hovoří o problémech se svou
ženou a věnuje určitý čas rekreaci.
b) Josef zve přátele domů na návštěvu, hovoří se svým synem o jeho
plánech a navštěvuje bohoslužby.
c) Jan si povídá se svou rodinou, dělá plány pro příští měsíc a tráví čas
studiem Bible a na modlitbách.
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19 Která věta shrnuje vyučování, uvedené u Matouše 25,14-30, co se
týče schopností?
a) Je lepší mít více schopností než jen několik, protože ti, kteří jich
mají více, dostanou také větší odměnu.
b) Odměna člověka je založena na tom, kolik svého nadání nebo schopností investoval.
c) Člověk s větším množstvím schopností má větší šanci získat si Boží
uznání než ten, který jich má méně.
d) Každý člověk by měl investovat každou ze svých schopností, ať už
je jich hodně, nebo málo.
20 Chcete-Ii zjistit,jaké, dosud skryté schopnosti, byste mohli mít, měli
byste se řídit plánem, který obsahuje tři následující kroky:
a) Ptát se Pána, vyhledávat příležitosti, pokoušet se dělat nové činnosti.
b) Ptát se Pána, vyhledávat příležitosti a hledat v Bibli.
c) Hledat příležitosti, dívat se po tom, co je třeba udělat, a pokoušet se
o něco nového.
d) Modlit se za vedení, vyhledávat příležitosti a hledat potřeby, které je
třeba naplnít.
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STUDIJNÍ

ZPRÁVA ZA 3. ČÁST

1. část: OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ
Následující tvrzení jsou buď pravdivá nebo nepravdivá. Pokud je
tvrzení pravdivé, označte odpověď A., je-li nepravdivé, označte odpověďB.

1. Pečlivě jsem přečetl(a) všechny lekce ve 3. části.
2. Učení o dávání desátků je poprvé představeno v Novém zákoně.

3. Dokonce i lidé, kteří mají velmi málo, mohou být vinni hříchem chamtivosti.

4. Pokud je příjem člověka nižší jež jeho náklady, měl by omezit své
desátky.
5. Bible nám vlastně neposkytuje přesný popis, jakým modelem by se
křesťanská domácnost měla řídit.

6. Spořádanost (bezúhonnost) domácnosti je zodpovědností jejího správce.
7. Sbor, jehož členové nedávají desátky, má potíže s naplněním Velkého poslání.
8. Zodpovědnost člověka jako správce končí u jeho rodiny a sboru.
2. část: VÝBĚR Z VÍCE MOŽNOSTÍ
Na danou otázku existuje jedna nejlepší odpověď. Označte na odpovědním listu písmeno, které odpovídá vámi zvolené odpovědi.
9.
a)
b)
c)
d)

Bible říká, že je nemožné,
aby se bohatí lidé dostali do Božího království.
aby člověk sloužil Bohu i penězům.
aby si věřící ukládali poklady v nebi.
aby lidé užívali peníze způsobem, který se líbí Bohu.
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10.Spokojený křesťanský správce se naučil rozlišovat mezi
a) talenty a schopnostmi.
b) povinnostmi a zodpovědností.
c) emocemi a pocity.
d) potřebami a přáními.
ll.
ní,
a)
b)
c)
d)

Které tvrzení, uvedené níže, nám poskytuje nejdůležitější zdůvodněproč by křesťan měl dávat desátky?
Bůhje pravým vlastníkem bohatství člověka.
Bůh zaslíbil, že požehná těm, kteří dávají desátky.
Dávání desátků pomáhá lidem, aby se nestali sobeckými.
Bible nám poskytuje příklady lidí, kteří dávali desátky.

12.Rodina může být nazývána křesťanskou rodinou jedině tehdy, když
a) děti poslouchají své rodiče.
b) všichni její členové čtou Bibli a chodí do shromáždění.
c) je Ježíš sám její nejvyšší autoritou.
d) každý její člen respektuje práva druhých.
13 Kdo je především zodpovědný za to, aby členové rodiny po svém
obrácení sloužili Pánu?
a) Ten, kdo je přivedl k Pánu.
b) Rodiče.
c) Manžel.
d) Pastor sboru, který navštěvují.

14 Pro rodiče je důležité, aby žili dobrým životem jak doma, tak ve
sboru, protože
a) se jejich děti dostanou do zmatku, pokud tomu tak nebude.
b) by je pastor mohl neočekávaně navštívit.
c) domov je tam, kde bylo založeno mnoho sborů.
d) domovy by měly být místem pohostinnosti.
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15 Který z následujících kroků by při vytváření plánů činnosti sboru
měl být uveden jako DRUHÝ krok?
a) Setkejte se se všemi vedoucími.
b) Rozdělte činnost ve sboru do jednotlivých kategorií.
c) Určete si výroční cíle.
d) Rozhodněte, jakým způsobem bude dosaženo cílů.

16. Přečtěte si následující biblické odkazy. Pokud by se vás někdo zeptal, jestli také pastoři mají podporovat Boží dílo, který biblický oddíl
by poskytl nejlepší odpověd'?
a) 3. Mojžíšova 27,30
b) 4. Mojžíšova 18,25-29
c) Ezdráš 2,68-69
d) Přísloví 3,9-10

17. Při sbírkách, probíhajících ve sboru, je nejlepší nechat je spočítat
a)
b)
c)
d)

oficiálním představitelem sboru.
pokladníkem.
pastorem.
nejméně dvěma lidmi.

18 Předpokládejme, že jste na stránce pokladního deníku za měsíc září.
Celková částka na straně výdajů a konečný zůstatek na pravé straně je
20 200,- Kč. Co z následujícího by činilo celkovou částku 20 200,- Kč
na levé straně?
a) Zůstatek z října a výdaje na září.
b) Měsíční příjmy za září a zůstatek ze srpna.
c) Měsíční příjmy ze srpna a výdaje za září.
d) Výdaje ze srpna a zůstatek ze září.
19 Která z následujících pomůcek by byla nejužitečnější pro pomoc při
vytváření sborového plánu pro využiti zdrojů, které mají?
a) Pokladní deník
b) Kniha desátků
c) Inventární seznam
d) Rozpočet
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20 Přečtěte si následující odkazy. Který odkaz nejlépe popisuje postoj
věřících vůči těm, lcteříjsou "v moci postavení"?
a) Matouš 5,14
b) Marek 12,30-31
c) Římanům 13,1-6
d) Římanům 16,23
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