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POKYNY
Poté, co jsi dokončil studium sekce, vyplň příslušnou studentskou
zprávu (list odpovědí). Následuje návod, jak bys měl na listu odpovědí
vyznačit odpovědi na otázky. Existují dva typy otázek: PRAVDA -
LEŽ a VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ. .

PŘÍKLAD OTÁZkry PRAVDA - LEŽ:

Následujici výrok je buď pravdivý nebo nepravdivy. Pokud je výrok
PRAVDIVÝ - začerni čtvereček a

NEPRAVDIVÝ - začerni čtvereček b.

1 Bible je Božím poselstvím pro nás.

Tento výrok je pravdivý, tedy začerni čtvereček a jako na násle-
dujícím obrázku: '

PŘÍKLAD OTÁZKY VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ:

K následující otázce existuje jedna nejlepší odpověď. Začerni čtvereček
označený stejným písmenem jako odpověď, kterou jsi zvolil.

2 Být narozen znovu znamená
a) být mladý věkem.
b) přijmout Ježíše jako svého Spasitele.
c) začít nový rok.
d) najít jiný sbor.

Správná odpověď je b, tedy začerni čtvereček b jako na násle-
dujícím obrázku:
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STUDENTSKÁ ZPRÁVA - I.SEKCE

Odpovědi na všechny otázky zaznamenej na list odpovědí studentské
zprávy I. Nejprve si prostuduj příklady uvedené na tomto listu, které ti
ukáží, jak označit své odpovědi.

ČÁST 1 - POZADA VKY K SEKCI I

Pokud na tyto otázky odpovíš ANO, začerni čtvereček a na svém listu
odpovědí. Jestliže tvá odpověď zní NE, začerni čtvereček b.

1 Přečetl sis pečlivě všechny lekce I. sekce?

2 Odpověděl jsi na všechny studijní otázky?

3 Dokončil jsi všechny kontrolní testy?

4 Vrátil ses znovu ke všem otázkám kontrolního testu, na které jsi
neodpověděl správně?

5 Prověřil sis ve slovníku definice klíčových slov, která jsi předtím
neznal?

ČÁST 2 - OTÁZKY 1YPU PRAVDA - LEZ

Následuiici výroky jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Pokud je vyrok
PRAVDIVÝ - začerni čtvereček a

NEPRAVDIVÝ - začerni čtvereček b.

6 Jak se modlíme je důležitější, než ke komu se modlíme.

7 Výrok "Bůh je láska" nemá stejný význam jako výrok "láska je Bůh".

8 Na modlitbě bychom nejprve měli žádat o své vlastní potřeby.

9 Boží plán skončil vzkříšením Ježíše.

10 Spravedlivý život křesťana může být požehnáním pro svět.

II Pro Boha je důležité, zda je člověk bohatý nebo chudý.

12 Občan nebes by se neměl starat o to, aby poslouchal zákony své
pozemské vlády.



ČÁST 3 - OTÁZKY TYPU VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ

K následujícím otázkám existuje jedna nejlepší odpověď. Začerni čtve-
reček označený stejným písmenem jako odpověď, kterou jsi zvolil.

13 Egotista se nemodlí, protože věří, že
a) všechno dobré je Bůh.
b) není žádný Bůh, kterému bychom mohli naslouchat.
c) jeho vlastní myšlenky jsou vše, na čem záleží.

14 Člověk věřící v animismus
a) říká, že žádný Bůh neexistuje.
b) nemá žádného boha kromě sebe sama.
c) se domnívá, že všechna náboženství jsou stejná.
d) potřebuje vysvobození od strachu.

15 Když se modlíš veřejně, je důležité
a) vést skupinu do Boží přítomnosti.
b) naučit se nazpaměť, co budeš říkat.
c) předem modlitbu trénovat.
d) mít na paměti, že tě lidé slyší.

16 Chceme-Ii být pravými modlitebníky, znamená to, že
a) strávíme hodně času ve sboru.
b) dáme prioritu Božímu království.
c) budeme pronásledovat Boha opakováním našich žádostí.
d) budeme usilovat o to, aby naše slova byla co nejdelší.

17 Kdokoli může být spasen tím, že
a) bude volat k Bohu o pomoc.
b) bude chodit často do sboru.
c) bude číst Biblii.d) bude v to doufat.

18 Všichni lidé, kteří patří do Boží rodiny,
a) jsou si podobní.
b) žijí ve stejné zemi.
c) mají Boha jako svého Otce.
d) patří ke stejné rase.
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19 Pokud jde o modlitbu a uctívání, modlitba se více týká
a) chválení Boha.
b) potřeb lidí.
c) radování se v Bohu.
d) ctění Boha.

20 Pokud jde o modlitbu a uctívání, uctívání se více týká
a) předkládání proseb.

Ob)nárokování si zaslíbení.
c) potřeb lidí.
d) oslavování Boha.

21 Křesťan dosvědčuje své nebeské občanství tím, že
a) nemá žádné problémy.
b) je velmi chudý.
c) ví, kde je jeho bohatství.
d) nemusí trpěl. .

22 Nebe je pro křesťana důležité místo, protože je to
a) krásná myšlenka.
b) hezký sen.
c) jen pro starší lidi. '-
d) místo, kde je jeho Otec.

23 Křesťan může ovlivnit svět tím, že
a) ignoruje jeho vládce.
b) se stává bohatým a mocným.
c) pomáhá mu porozumět Božímu plánu.
d) se stává velmi zaměstnaným svými záležitostmi.

24 Univerzalisté věří tomu, že \
a) Bůh je myšlenka v lidské mysli.
b) Bůh je Stvořitel.
c) pravý Bůh je jen jeden.
d) vše dobré je Bůh.

KONEC POŽADAVKO K SEKCI I. Svůj list odpovědí vypllI podle
zbývajících instrukc! a odevzdej jej instruktoru ICI nebo kanceláři ICI
ve své oblasti. Ve studiu své učebnice pokračuj 5. lekcí.



STUDENTSKÁ ZPRÁVA - II. SEKCE

.Odpovědi na všechny otázky zaznamenej na list odpovědí studentské
zprávy II. Nejprve si prostuduj příklady uvedené na tomto listu, které ti
ukáží, jak označit své odpovědi.

ČÁST 1 - POŽADAVKY K SEKCI II

Pokud na tyto otázky odpovíš ANO, začerni čtvereček a na svém listu
odpovědí. Jestliže tvá odpověď zní NE, začemi čtvereček b.

1 Přečetl sis pečlivě všechny lekce II. sekce?

2 Odpověděl jsi na všechny studijní otázky?

3 Dokončil jsi všechny kontrolní testy?

4 Vrátil ses znovu ke všem otázkám kontrolního testu, na které jsi
. neodpověděl správně?

S Prověřil sis ve slovníku definice klíčových slov, která jsi předtím
neznal?

ČÁST 2 - OTÁZKY TYPU PRAVDA - LEŽ

Následující výroky jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Pokud je vyrok
PRAVDIVÝ - začerni čtvereček a

NEPRAVDIVÝ - začerni čtvereček b.

6 Můžeme uctívat Boha, a při tom nemusíme uctívat Ježíše.

7 Služba Bohu nás může zaměstnávat více, než je dobré.

8 Satan již nemá moc nad věřícím.

9 Boží království je jen v nebi.

10 Pro věřící není důležité, aby se společně shromažďovali,

11 Potíže mohou být pro věřícího dobré.

12 List Židům, kapitola 11, nám ukazuje, že lidé víry nikdy netrpí.
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ČÁST 3 - OTÁZKY TYPU VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ

K následujícím otázkám existuje jedna nejlepší odpověď. Začerni čtve-
reček označený stejnym písmenem jako odpověď, kterou jsi zvolil.

13 To, co Bůh od nás jako od občanů jeho království požaduje, je
a) naprostá poslušnost.
b) zaneprázdněnost službou.
c) úcta a láska.

14 Korintští věřící byli rozděleni, protože
a) měli několik různých učitelů.
b) ctili více lidi než Boha.
c) starali se jeden o druhého.
d) měli několik špatných učitelů.

15 Satan již více neovládá věřícího, protože
a) věřící je ovládán Kristem.
b) věřící není ovládán nikým.
c) věřící ovládá sám sebe.

16 Víme, že Božím zaslíbením můžeme věřit, protože
a) jim rozumíme.
b) je Bůh "podepsal svým jménem".
c) slibují dobré věci.

17 Boží království začíná
a) tehdy, až se vrátí Kristus.
b) v den soudu.
c) v srdcích věřících.

18 Co se týká načasování Božího království,
a) Boží královstvíje pouze nyní, a to v srdcích věřících, kterým Bůh

vládne.
b) Boží království je nyní v srdcích věřících a bude také, až se vrátí

Ježíš.
c) Boží království bude tehdy, až se Ježíš vrátí vykonávat vládu nad

světem.
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19 Velké poslání je dáno lidem, kteří
a) jsou povoláni Ježíšem.
b) mají dobré vzdělání.
c) znají církevní nařízení.
d) rozumí tomu, co znamená křest.

20 V oddíle Zj 1,9 - 20 je uvedeno, že Ježíš
a) se prochází mezi skutečnými svícny.
b) se nezajímá o sbory.
c) přichází pouze do větších sborů.
d) schvaluje, když se věřící společně scházejí.

21 Potřebujeme se modlit za
a) každé rozhodnutí, které činíme.
b) to, co nenapomáhá nebo zabraňuje Božímu plánu.
c) věci, které ovlivňují Boží království.

22 Věřící je schopen se modlit za Boží vůli, protože
a) Duch svatý mu pomůže.
b) ví, jaká správná slova použít.
c) Boží vůle je to, na co obvykle myslí.

23 Která věta z následujících vyjadřuje modlitbu úplného odevzdání?
a) "Budu věřící, když mě ochráníš před všemi nemocerni."
b) "Budu činit tvoji vůli, ať se děje cokoli."
c) "Budu pro tebe pracovat, pokud mě lidé budou respektovat."
d) "Budu tě následovat, pokud to mí přátelé schválí.". \

24 Která z následujících modliteb by měla obsahovat slova "pokud je
to tvá vůle"?
a) "Prosím, ať je spasena moje sestra."
b) "Ať přijde tvé království."
c) "Učiň mě takovým, jako je Ježíš."
d) "Vysvoboď mě z trápení."

KONEC POŽADA VIď; K SEKCI II. Svůj list odpovědí vyplň podle
zbývajících instrukcí a odevzdej jej instruktoru lCl nebo kanceláři lCl
ve své oblasti. Ve studiu své učebnice pokračuj 8. lekcí.
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STUDENTSKÁ ZPRÁVA - III. SEKCE

Odpovědi na všechny otázky zaznamenej na list odpovědí studentské
zprávy III. Nejprve si prostuduj příklady uvedené na tomto listu, které ti
ukáží, jak označit své odpovědi.

ČÁST 1 - POŽADAVKY K SEKCI III

Pokud na tyto otázky odpovíš ANO, začerni čtvereček a na svém listu
odpovědí. Jestliže tvá odpověď zní NE, začerni čtvereček b.

1 Přečetl sis pečlivě všechny lekce III. sekce?

2 Odpověděl jsi na všechny studijní otázky?

3 Dokončil jsi všechny kontrolní testy?

4 Vrátil ses znovu ke všem otázkám kontrolního testu, na které jsi
neodpověděl správně?

S Prověřil sis ve slovníku definice klíčových slov, která jsi předtím
neznal?

ČÁST 2 - OTÁZKY TYPU PRAVDA - LEŽ

Následující výroky jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Pokud je výrok
PRAVDIVÝ - začerni čtvereček a

NEPRAVDIVÝ - začerni čtvereček b.

6 Kdokoli se může modlit a očekávat, že Bůh naplní jeho potřeby.

7 Dávání desátků není součástí uctívání.

8 Věřící potřebují odpustit pouze těm, kdo o to žádají.

9 Pro soběstředné lidi je obtížné, aby žili navzájem v míru.

10 Věřící je dospělý tehdy, když jedná správně na základě požadavků
zákona.

11 Nehody, nemoce a chudoba jsou vždy špatné.

12 Bezpečí křesťana spočívá ve skutečnosti, že má věčný život.
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ČÁST 3 - OTÁZKY TYPU VÝBĚR Z MOŽNOSTÍ

K následujícím otázkám existuje jedna nejlepší odpověď. Začemi čtve-
reček označený stejným písmenem jako odpověď, kterou jsi zvolil.

13 Rozdíl mezi v přístupu k zabezpečení mezi věřícím a nevěřícím je
ten, že věřící
a) se nestará o zabezpečení svých potřeb.
b) nemá tolik potřeb.
c) hledá nejprve Boží království.
d) nemusí o svých potřebách říkat Bohu.

14 Věřící, kteří mají "dar rozdávání",
a) používají své peníze pro Boží království.
b) dávají spoustu peněz stranou.
c) nemají mnoho peněz.
d) mají hodně peněz.

15 Věřící je dobrým správcem, když dává
a) jen to, co požaduje zákon.
b) a doufá, že Bůh ho učiní bohatým.
c) sám sebe a vše, co má, Bohu.

16 Odpustit druhým tak,jak tomu Ježíš vyučoval v oddíle Mt 6,14 - 15,
je možné pouze tehdy, když
a) jim chceme odpustit upřímně.
b) hledáme nejprve Boží království.
c) se zajímáme o jejich blahobyt.
c) jednáme s nimi jako s přáteli.

17 Člověk usuzuje na to, které věci jsou "dobré" a "špatné" podle
a) svého vzdělání.
b) sociální vrstvy, ke které patří.
c) země, ve které žije.
d) toho, co je středem jeho života.
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18 Když Ježíš nazval kříž zapírání sebe sama "jhem", učil nás tomu,
že jho je
a) břemeno, které s Ježíšem sdílíme.
b) velmi obtížná věc k nošení.
c) něco, co neseme sami.
d) to, co křesťané nosit nemusejí.

19 Když chce být věřící vnitřně čistý, měl by hledat
a) spravedlnost.
b) Boží království.
c) svatost.
d) odpuštění.

20 Oddíl Ef 6,14 -18 nás vyučuje tomu, že křesťan
a) by měl vypadat jako voják.
b) by měl mít jen meč Ducha.
c) potřebuje kompletní Boží zbroj.
d) se nepotřebuje modlit, pokud má Boží zbroj na sobě.

21 JaQ a David jsou členy sboru. Jan říká Davidovi, aby dělal to, co je
správné, protože tomu vyučuje jejich sbor. Janův přístup je přístup
duchovního
a) dítěte.
b) mladíka.
c) dospělého.

22 Apoštol Pavel ztroskotal s lodí a byl bičován. Tyto věci se mu staly,
protože
a) to Bůh dovolil.
b) nečinil Boží vůli.
c) Bůh z něj neměl radost.
d) neměl dost víry.
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23 Marie, křesťanka, se snaží překonat svůj strach ze zlých duchů tím,
že používá amulet. Co by měla dělat namísto toho?
a) Přestěhovat se do jiného domu.
b) Snažit se věřit tomu, že duchové ve skutečnosti neexistují.
c) Mluvit o svém strachu s přáteli.
d) Učit se více znát a milovat Boha.

24 Modlitba v oddíle Mt 6,9 -13, kterou nám Ježíš dal, nám ukazuje,
že
a) nemusíme žádat Boha o potravu.
b) potřebujeme na první místo postavit Boží jméno, Boží království

a Boží vůli.
c) bychom se vždy měli modlit krátké modlitby.
d) se máme modlit pokaždé stejnými slovy.

KONEC POŽADA VKO K SEKCJ III. Svůj list odpovědí vyplň podle
zbývajících instrukcí a odevzdej jej instruktoru JO nebo kanceláři JCJ
ve své oblasti. Dokončil jsi studium tohoto kurzu. Požádej svého in-
struktora, aby ti doporučil ke studiu další kurz.
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Adresa kanceláře ICI
příslušející místu tvého bydliště,

kam mají být vráceny
studentské zprávy

(vyplněné listy odpovědí)
pro jednotlivé sekce:

Pokud není výše uvedena žádná adresa,
vrať své listy odpovědí na adresu:

ICI UNlVERTSITY
6300 North Belt Line Road

Innng, Texas 75063
U.S.A.



ŽÁDOST O SLOŽENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
(Tento [ormulái použij pouze pokud chceš získat kredit k dosažení titulu.)

třebuji složit závěrečnou zkoušku programu Křesťanská služba pro násle-
dující kurs:

CS21, MODLITBA A UCTívÁNÍ

10 zkoušejícího .
udje známo)

~sa zkoušejícího ' .
udje známa)

i nebylo smluveno datum a hodina zkoušky, použij tento dotazník jako žádost o sjednání termínu.

DATUM dopoledne odpoledne večer

První volba O O O
Druhá volba O O O
Třetí volba O O O




