ODPOVĚDI KE KONTROLNÍM TESTŮM
Kontrolní test 1
1Protože si nejsou jisti, zda Bůh
je a zda slyší jejich modlitby.
2 V lásce není strach, dokonalá
láska strach zahání.
3 Stává se novým člověkem, který opouští své špatné cesty.
4 Pane, nauč nás modlit se.
S Protože jsme pokoušeni modlit se proto, aby nás lidé viděli.
6 a) Psaném Slovu
b) živém Synu
c) Duchu svatém.
7 Modlit, žít, vůli.
8 b) Příroda je Bůh.
9 b) Číst často Boží slovo, rozjímat nad ním a žádat Boha o
to, aby nám pomohl svému
Slovu porozumět.
10 c) Neustále hledá nejprve Boží království.
11 a 5 Člověk odmítající Boha
b 7 animista
c 2 agnostik
d 6 univerzalista
e 1 ateista
f 4 egotista
g 3 panteista.

Kontrolní test 2
1 Bůh chtěl být Otcem rodiny
synů a dcer, kteří ho milují.
2 Smělost, pokora, zpěv, chvály a
díkůvzdání (jakékoli pořadí).

3 Na ty, kdo jsou jeho syny, a na
ty, kdo jeho syny nejsou.
4 Pomáhá nám modlit se jako
synům. Přimlouvá se za nás,
mluví skrze nás v jazycích
k poučení.
S c) Měli přijmout věřící jako
bratry i přesto, že se od nás
liší.
6 Pravdivé výroky jsou b, cad.
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Kontrolní test 3
1 Jeho řeč, chování a modlitební
život.
2 V nebi.
3 Nemodlili se za příjemné věci
tohoto světa, ale h1edali,jak by
potěšili Boha a činili jeho vůli.
4 Věřící sténá s nadějí, nevěřící
bez naděje.
S že bychom svojí přítomností
měli činit tento svět lepším.
6 Aby nezačal milovat svět, aby se
stal světlem světa.
7 Pravdivé výroky jsou cad.

ODPOVĚDI KE KONTROLNíM ;rESTůM
Kontrolní

test 4

6

1 Služebníci mohou sloužit bez
lásky nebo bez uctívání. Synové milují, a proto uctívají:
2 Jiní bohové nemohou projevevát lásku a odpovídat na modlitby.

. , .

3 Vlastní já, práce, druzí lidé (jakékoli pořadí).
..
křesťané zneuctili
Krista tím, že následovali Pavla, ApoUa a Petra.
,
,
S Klam spočívá v tom, že prazdny
trůn neexistuje - buď je na
trůnu Bůh nebo satan.
6 Ctít ve svém srdci Boha jako
krále. Zabránit
tomu, aby
Kristovo místo v našem srdci
obsadil někdo jiný nebo něco
jiného. Věřit v moc jména Ježíš a nárokovat si jeho zaslíbení. Střežit svoji řeč a své
chování.
4 Korintští

Kontrolní

test S

1Vnější a vnitřní.
"
.
2 V našem domově, v naší pracr,
mezi našimi přáteli.
3 že jsme-li shromáždě~ v J~žíšově jménu, pak Kristus Je
uprostřed nás.
4 Zvyšuje se počet čle~ů ~~~e;
členové církve se stávají VIce
podobnými Kristu.
S Jít k národům, činit z nich učedníky, křtít je, vyučovat je.

Máme
se JImI
povzbuzovat.
7 Za vyhnání dělníků
žeň.
8 K modlitbám za to,
zpráva byla šířena
světě.
9 Skrze uctívání.
Kontrolní
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navzájem
na Pánovu
aby dobrá
po celém

test 6

1 Aby všichni lidé uvěřili; aby
všichni věřící byli jako Kristus.
2 Duch se za nás modlí podle
Boží vůle.
3 Když se odmítneme podřídit
jeho vůli.
,
4 Když lidé odmítnou spaseni;
když lidé odmítnou stát se jako Kristus.
5 Všichni byli naplněni Duchem
svatým.
6 Všechny věci jsou možné.
7 Věci, které nejsou Boží vůle;
věci, které mohou nebo nemusí být Boží vůle; věci, které
jsou Boží vůle.
Kontrolní

test 7

1Boží vůle není pomoci člověku,
dokud k tomu není on sám
ochoten.
2 Bůh chce naplnit naše potřeby;
pro Boha není nic nemožného.

MODLITBA
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3 Protože jen málo věřících může
odolat sobeckému způsobu života, který s sebou bohatství
přináší.
4 Tím, že jsou k poslušnosti Boha
motivováni láskou.
S Ukazuje na priority našeho života.
t> Správce nic nevlastní. Stará se
o majetek svého pána. Jeho
pán naplňuje jeho potřeby.
7 Správná modlitba náš přístup
změní tak, že budeme především hledat Boží království.
Kontrolní

test 8

1 Protože lidský duch není odpouštějící. Proto k tomu, abychom byli schopni odpustit,
potřebujeme pomoc od Boha.
2 Království Boží je spravedlnost,
pokoj a radost od Ducha svatého. Když má někdo Boží
království uvnitř sebe, znamená to, že je schopen odpustit.
3 Je to možné tehdy, když především hledáme Boží království.
4 Zapření sama sebe.
S Podle toho, co je dobré a špatné pro něj samotného.
6 Kmen, rasa, vlastní já, národ,
náboženství (jakékoli pořadí).
7 Postavit Krista do středu našeho života a dovolit mu, aby s
námi sdílel naše břemeno.

A

ucrtvÁNÍ
Kontrolní

test 9

1 Věřící má v boji pomocníka,
Ducha svatého.
2 Pokoušen, strháván, váben, žádostivostí.
3 Zůstávají v něm, ale je mu dána
mOG k tomu, aby je správně
využíval.
4 Modlitba a uctívání.
S Je přípravou na ni.
6 Je to člověk lásky, čistoty a
pravdy.
7 Tím, že v modlitbě a uctívání
přichází k Bohu.
8 Jsme proměňováni Duchem
svatým - nemůžeme změnit
sami sebe.
9 Protože nemusí být vždy motivován láskou.
Kontrolní

test 10

1 Často mluvit s Bohem a ujistit
se o tom, že naše vůle je stejná
jako Boží.
2 Zahání veškerý strach.
3 Tam, kde není Boží láska, je
strach, který působí muka.
4 Smrt, nemoc, chudoba.
S V tom, že známe Ježíše a že ve
svých životech dáme na první .
místo Boží království.
6 Oddělení od Boha.
7 Hledejte však nejprve Boží království a všechno ostatní vám
bude přidáno (NS).

