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POKYNY

Po ukončení studia každé části vyplň vždy otázkový list příslušné
části. V následujícím jsou uvedeny pokyny, jakým způsobem odpo-
vídat na jednotlivé otázky. Otázky jsou dvojího druhu: PRAVDIVÉ-
NEPRAVDIVÉ <1 OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPO-
VÉDI.

Příklad otázky typu PRAVDiVÉ - NEPRAVDIVÉ
Uvedené tvrzení je buď pravdivé, nebo nepravdivé. Jestliže je tvrzení

PRA VDIVÉ - začerni obdélník a
NEPRAVDIVÉ - začerni obdélník b

I.Bible je Boží poselství určené nám.

Výše uvedené tvrzení, Bible je Boži poselství určené nám, je PRA V-
DIVÉ, takže při své odpovědi začerníš obdélník a:

Příklad OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Jedna: uvedenvch možnosti je ncjvhodnčjší (nejvS·s/ólěj.m odpo-

vědí na následujici otázku:

2. Znovu se narodit znamená

a) být mladistvý.

b) přijmout Ježíše jako svého Spasitele.

e) vstoupit do nového roku.

d) vyhledat jinou církev.

Správná odpověď je b) přijmou/ Jeiiše jako svého Spasitele, takže
začerníš obdélník b:
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STUDIJNÍ ZPRÁVA ZA PRVNÍ ČÁST
Všcchnv otázkv zodpovč: IlU otázkovcm listu c', l. Ptikladv, které jsou
I' něm uveden», ti pomohou správně O:IIUúll\'(; odpovědi.

ČÁST 1 - VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PRv~í
ČÁST

Pokud je tvá odpověď A ,'VO, začerni IIU otázkovém listu obdélnik a,
Pokud je tvá odpovčd' SE, začerni obdčlni): b.
I. Přečetl :--i:--pozornč všechny Idee \ pn ní části?
2. Zodpovčdcl j:--ivšcchnv q udijní l ltÚ/h ',l

J. Vypracoval ~i~ všechny osobní te,ly'~
.t. Prošel ~i~/novu všechny Olá/ky / osobních testů, které j~i nc/odpo-

včdčl xprávnč?
5 . .Jestliic j:--inarazil na tobě neznámá slova, vyhledal sis jejich význam

ve slovníku'!

ČÁST 2 - OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ
Náslcdujici tvrzeni jsou huď pravdivá. nebo ncpravdivá. lestli:e je
tvrzeni

PRA VDfVÉ - začerni ohdélnik a
NEPR4 VDIVÉ - začcmi ohdéinik b

6. Bůh je ncosobní bytost.
7. Bůh je neviditelný. nehmotný a ncscsi.iva / ('á:--tí,
X. Božími morálními vlastnostmi jsou jeho moudrost a svrchovanost.
9. Boží zaopatřováni znamená. ll' lak dlouho. jak jsou křesťané po-

slušni Bohu. Bůh nedovolí. aby trpčli.
10. Vtclcru poukazuje na jednotu bo/sl\'í a lidství v Jc7íši Kristu,
ll. Všechny ho/skl' vlastnosti, kterými se vyvnačujc Bůh Otec a Bůh

Syn. 'C rýkaji n)\'I1č/ Ducha svatého.
12. Sl u/ba Ducha svatého se omezuje pouvc na vcř ici.



ČÁST 3· OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPO-
VĚDI

Jedl/ll z uvcdcnych IJ/IÓlOHí je ncivhodněiši (nejvvsti:tzěj.fí) odpovědi
na následující otázkv.Na otázkovérn listu začerni obdélník s písmenem
možnosti, kterou sis zvolil.

U. Kdy> hovořtrnc o BOlí jedinečnosti (ojedinělosti), jednoduchosti
(ncslozcnosri) a číselné jednotě. míníme tím, le Bůh
a) -cst ává I mnoha část í. c) je jeden.
b) je podobný bytostem, které stvořil. d) je osobní bytost.

14. Která I uvedených vlastností NENÍ vlastností Boha?
a) Vč(-ný c) Ncrnčnný
h) Smrtelný d) Všemohoucí

15. Vševčduucnost vnarncná
a) mít veškerou moc. c) hýl ncmčnný,
h) být všude přítomen. d) všechno mát a vědět.

16. Boží dílo udržování (zachovávání) vesmíru znamená, že Bůh
a) aktivním způsobem zachovává všechno, co stvořil.
h) nečiní žádné moc pro hřích a bezbožnost.
c) ovládá kaídý' čin člověka.
d) často ruší platnost přirozených z ákonů.

17. BOlí soucinnosi (spolupůsobení) při lidských záležitostech znarne-
ná,I.C
a) Bůh nikdy ncvasahujc do zálcžitosu člověka.
b) jednání človcka vyplývá I přirozených schopnosti, které mu Bůh
udi':lil.
c) k ničemu ncrnůžc dojít bel Božího svolení.
d) Bůh klade ncjvčtší zřetel na svobodné jednání člověka.

18. Očišťovací řád, podle kterého Izraelec, který se dotkl mršiny, byl
nečistý do západu slunce, nám ilustruje Boží
a) svatost. c) neomezenou lásku.
b) zachovávání vesmíru. d) spravedlnost.
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19. Která z uvedených možností je příkladem Kristova božství?
a) Odpouštěl hříchy.
b) Rozvíjel se duševně, tčlcsnč, sociálně i duchovně.
b) Pociťoval lidská omezení.
d) Jeho jméno bylo řeckou formou jména Jozue.

20. Z biblického učení o vtěleni vyplývá, /e Jdíš
a) byl pravý Bůh, ne však opravdový člověk.
b) opravdovým člověkem před svým vzkříšením a opravdovým Bohem

po vzkříšení.
c) měl některé vlastnosti jak božství, tak i lidství.
d) připojil lidskou přirozenost ke své božské přirozenosti.

21. Vtělení bylo nutné, aby Bůh mohl
a) mít bc/prostřední zkušenost pokušení a hříchu.
b) poskytnout ohčľ smíření za naše hříchy.
e) být předmětem našeho uctívání.
d) vyvýšit svého Syna.

22. Která z uvedených možností NENÍ důkazem božství Ducha svaté-
ho?
a) Je stavěn na roveň s ostatními osobami Trojice.
b) Má božská jména.
c) Je duchovní bytostí
d) Koná božské skutky.

23. Která z uvedených možností NENÍ službou Ducha svatého?
a) Přimlouvá se jako náš velekněz po pravici Otce.
b) Působí skrze ncvčřící, aby dosáhl svých záměrů.
c) Usvědčuje ze hříchu, ukazuje, v čem je spravedlnost a soud.
d) Zmocňuje nás k důslednému a efektivnímu křesťanskému životu.

24. Duch svatý přináší ve včřících ovoce, jež rovně? nazýváme
a) duchovními dary.
b) charakterem, který se podobá Kristu.
c) křtem v Duchu svatém.
d) mocí kl: svědectví.

KONEC POŽADAVKŮ PRO PRVNÍ ČASTo Jednej podle zbývajících
pokynů, které jsou uvedeny v otázkovém listu, a odešli jej svému ifl-
struktorovi ICI. Pak začni studovat druhou část.
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STUDIJNÍ ZPRÁVA ZA DRUHOU ČÁST
Všcchnv otázkv zodpověz na otázkovém listu Č. 2. Příklady, které jsou
\' něm uvedeny, ti pomohou správně označit tvé odpovědi.

ČÁST 1 . VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO
DRUHOU ČÁST

Pokud je tvá odpověď ANO, začerni na otázkovém listu obdélník a
Pokud je tvá odpověď NE, začerni obdélník b.
1. Přečetl sis pozornč všechny lekce v druhé části?
2. Zodpověděl jsi všechny studijní otázky?
3. Vypracoval sis všechny osobní testy')
4. Prošel sis znovu všechny otázky z osobních testů, které jsi nczodpo-

včdčlsprávnč?
5. Jestliže jsi narazil na neznámá slova, vyhledal sis jejich význam ve

slovníku?

ČÁST 2 - OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ
Náslcdujici tvrzení jsou buď pravdivá, nebo nepravdivá. Jestliže je
tvrzení

PRAVDIVÉ - začerni obdélník a
NEPRAVDIVÉ - začerni obdélník b

6. Bible učí, že nčkteř í andělé byli stvořeni jako dobří, zatímco jiní jako
zlí.

7. Andčlé jsou duchovní a zároveň i osobní bytosti, nejsou však
všudypřítomní.

H. Bible naznačuje, ŽC andělé vyvíjejí organizovanou činnost, při ní!
někteří zastávají vyšší postavení než jiní.

9. Stvoření člověka proběhlo podle stejného modelu, jako stvoření
všech ostatních tvorů.

10. Lidská přirozenost zahrnuje jak hmotnou, tak i nehmotnou strán-
ku - Bible zde hovoří o těle, duši a duchu.

ll. K vůbec prvnímu hříchu došlo k zahradě Edenu, kdy Adam s Evou
neuposlechli Boha.

12. Všechno, co ncní v souladu s Božím zákonem a jeho vůlí, je hřích.
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Č.ÁST 3 - OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPO-
VĚDI

ledna :: uvcdcnvcli nioinovu jl' I1Cj\'!zOIl!U'j,I'i (lit jl '\",1fi:lu'jií) odpovedi
nu nástcdujic, otúzkv. \'11 ouizkovcn: li stu zučcrni obdélnik s pismcnem
možnosti. kterou li, ::1'(I/i/.

13. Bvlo nutné, :tI)\ Bůh 1:lk;]/al Ad.imovi a EVl: ji,[ ovoce I určitého
-rr ornu. pruluíc
a) Buh ncchičl. aby v~cmu rovurncli.
h) ovoce tohoto stromu bylo vlc.
c) PlIU/C takto mohli uplatnit -vou svobodnou vuli a duhrovolnč xc

rozhodnout upo-Icchnout či ncupo-Jcchnouí BU/í vulc.
d) Bůh chtcl, ah~ ,i uvčdornili. IC j'<lU IL'cla lúli,lí na jeho

rnilosr dcnvt-, í - hCI jakc,h,nli <1'( ibni ," obodné \\\Ih~,

1-1. P:IJlí andclc hyli utv rvcni IC ,ll ."'éhl<tlthli:1 vvpouř c. T\\ /narnc-
ná.vc
a) prochávc]: Iku~chní dobou, pujCjíllll uplynulí do-runou přflcžito-t

k pokání.
h) hvli jií stvořen: ve -I avu. IC ktcrcrn xc nvru n:lch[lIcjí, a ncrnuhou

xc nikterak zmc nit .
c) ,e rovhodli postavit proti Bohu a h~li n:tlC:ky od-ouzeni.
d) 1\\, čim ve stuli. hl lu pru nč ncvyhnutclnc.

15. Velitelem luj,b -x atvch andčlu je
a) cherub,
h) archandcl.

c) ,IrÚe'c,

d) -cr af.

16. Bible uvádí příklad" úcaxt i ":Il\ch andclu při
a) /rušcn! plarnoxr: I[tk\\nú duchovního a hmorncho "'('!:l.

h) ovlivňováni lidské my-Ji.
c) přimluvách 1,\ človcka prcd Bovírn trůnem.
d) Jůlcíilých a v~'/nalllných udaloxtcc h. jel 'oe l~'kaii Bll/ílll) pl.inu

spasení.

17. Které I uvedených tvrvcni l) -at anu \iE\iÍ pravdivé"
:J) Líc,
h) VyJÚI'á xc la nčkoho jiného, Jh~ l'll)\čb obelsti].
c) Sužuje ncrnocí.
d) Je I'~udypřuorn ný.



IX. Človčk ~e li;í od \\~lalníeh tvorů tím. /e

a) byl <tvořen. aby b~I obrazem BOlím.
b) je xrnrt r lnv.
c) má schopnost činit rozhodnut í.
d) dokáže mluvit.

IlJ. Bible učí. Je Ivzickc 12h\ človčka
,I) je zahrnuto do našeho vččnóho vykoupení.
b) nakonec vccla přestane existoval.
c) je více Jlilelité. nL! nchmot ná str.mka človčka.
d ) je llé.

20. Která I uvedených možnoxt i 'JENÍ prvkem rrvurnového Jivota.
a) Intelekt c) Dech
h) Emoce d ) Svčdorní

21. Ktcrc I uvcdcnvch I\Ul'ní o svčdorní NE~Í pravdivé.
a) Svcdumi může hý'l pu-kvrncrio.
h) Svédorn: se vyvíj. (formuje). jak rosteme a dospíváme.
c) S\čJomí je ncornvlnc.
J) S\čJOlllí Ile \'YL'\'i(-il a při\'l:~[ k [I)l11U. aby nás varovalo před

nuhcvpc óiru a ~patným jednáním.

22. Hřích rn.i <vuj PŮ\l\J \
;1) Bohu.
h) Satanu.

L) Adamovi.
J) E\\'.

2.'. Picstoupcni \ souvislost: s hříchem znamená
a) překročení lakÚlané hranice, kterou určil Bůh.
h) selhání při naplřiovaní Boži vůle.
c) chtít ,~idělat po svém.
d) nutnost oc-išlčnÍ.

2·t 'JejJŮklil2j<'í <trúnkou duchovní obnovy jl'. Je
~I)současnč ~ ní dochází i k obnovení našeho icla.
h) odstraňuje všcchnv prohlórny, které /apř icinil hřích.
c) niči n:l;i <tarou přirovcnos].
d) ná, př iv.id: Ip21 Jo <polcčcnství s Bohem.

KOI\'EC P(}ZADA I 'Ke PRO DRL'HOU C{ST. ledne] podle zbvva-
jicíc!J pokvnů. které jsou /l1·CJCIl." \' ouizkovcm listu, 11 odcsli jej .\Tl'lIl/1

instruktorovi fCf. Pak zacni .\lll1.101'(J11Í'c/í část.
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STUDIJNÍ ZPRÁVA ZA TŘETÍ ČÁST
vJedlllY otázkv zodpověz na otázkovém listu é. 3. Piikladv, které jsou
\' něm uvedcnv, li pomohou správně označit tvé odpovědi.

ČÁST] - VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO TŘETÍ
ČÁST

Pokud je tvá odpovéď A.VO, začerni na otázkovém listu obdélník a.
Pokud je tvá odpovéď .'VE, začerni obdélnik b.
I. Přečetl <'i" pozorné všechny lekce v třetí části ?
2. Zodpovčdčl jsi všechny studijní otázky?
3. Vypracoval sis všechny osobní testy')
4. Prošel <,i<,znovu všechny otázky I osobních testů, které jsi nezodpo-

včdčl správnč?
5 . .J cstližc j<,i narazil na tobě ncvnámá slova, vyhledal sis jejich význam

ve slovníku"?

ČÁST 2 - OTÁZKY TYPU PRAVDiVÉ - NEPRAVDIVÉ
Následujici tvrzeni jsou huď pras 'di vá, nebo nepravdivá. Iestliže je
tvrzeni

PRAVDIVÉ - začerni obdélnik a
NEPRAVDIVÉ - začerni obdélnik b

6. Inspirovanost Písma souvisí se zvlášt nírn pomazáním.jež spočinulo
na svatých lidech, kteří psali, jak je Duch svatý vedl.

7. V biblickém pojetí je církev místo, kde se lidé shromažďují ke
společným bohoslužbám.

lt Písmo bylo sestavena hlavni: na vákladé ústní tradice, která se
předávala I generace na generaci.

9. Církev zahrnuje vztah včřtcích k Bohu i vvájcrnné vztahy jedněch k
druhým.

Itl. Zjevení Krista a vytržení církve je jedna a táž událost.
II. Nejdůlcžitčjší zkušební otázka, kterou si musíme položit, abychom

zjistili, zda daný člověk miluje Boha, vni takto: "Miluje dotyčný
opravdové jiné lidi?'"

12. Da C) zavnamcnává Danielovo prorocké vidční, jež se týká událostí
poslední doby, se zvláš: ním zřetelem na izraelský národ.
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ČÁST 3 - OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPO-
VĚDI

Iedna z uvedenvch možností je ncjvhodnějši (ncjvvstižnějši) odpovědi
IW následující otázky. Na otázkovém listu začerni obdélnik s pismenem
možnosti, kterou sis zvolil.

13. Skutečnost, že Ježíš uznával a citoval Starý zákon, potvrzuje
a) hodnot u ústní tradice.
b) božskou inspirovanost Písma.
c) názor, že Bible byla sepsána obyčejnými lidmi za obyčejných pod-

mínek.
d) představu výlučnosti Starého zákona jako jediného skutečného

Slova Božího.

14. Téma, které je v celé Bibli nejvíce zdůrazňováno, je
a) triumf Boha nad satanem.
b) Kristův druhý příchod.
c) vykoupení člověka.
d) důležitost církve.

15. Bible hovoří o cirkvi jako o
a) společenství Božího lidu.
b) náboženské organizaci.
c) budovč.
d) kterékoli / mnoha existujících denominací.

16. Která / uvedených možnosti NENÍ posláním církve?
a) Hlásat evangelium nevěřícím.
b) U ct ívat Boha.
c) Budovat včřící.

d) Uskutečňovat rů/.né sociální programy.

17. Apokl\fv jsou
a) starovákonní kánon Písma.
b) osvícení nutné k pochopení Písma.
c) raní církevní otcové, kteří rozhodli o kánonu Písma.
d) druh apokalyptické litcrat my, která předpovídá celosvětové otřesy

a katastrofické události.
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IX. Při opisování a uchovávání Písma ~e setkáváme s doklady
a) velikých rozdilů \ učení, jak nám je 1;ll"hycují jednotlivé rukopisy.
h) Buií ochrany a pa'l' při zachováni spolehlivosti rukopisů.
c) úplné jednotnosti - neexistují ani ty ncjncpatrnčjšf rozdíly mezi

jednotlivými rukopisy.
u) nespolehlivosti textů, laUe je tím ~nííena hodnota Bible.

19. Myšlenka, ie Bůh jedná ~ vcř ícirni ve spolcčcnstvi, je v Písmu
nejlépe ilustrována na př íkladu
;1) osamoceného člověka. ktcrv ~e procház: po pčšinč.
b ) křtu ve vodč.
c) tčla a vpůsohu, jakýmse jeho jednotlivé cáxt i podílejí na tom, aby

cclkovč prospívul».
u) dčtí, které ,i spolu hr ají.

20. Z Bible v,;pl)'\;1. ie církev' vznikla
a) tcntý> den. kcl~ <c narodil .k/íŠ.
b) o letnicích - po Krisiovč nuncbcvstoupcní.
c) ~ouča,nL' <c vačáikcm Krist ovv veřejné ,Iuihy.
d ) \ době. kdv .lan Křtitel začal kázat o přichá/cjicirn Mesiáši.

21. Bible prohlašuje. íe ke druhému příchodu Krista
<I) dojde v den J hodinu. která je \ Bihli přcsnč zjevena.
h) dojde hned pll /je\ení Ant ikrixt a.
c) dojde, jakmile bylo evangelium l\'č~tm:lI1o celému s\ČIU.
u) po uplynutí poloviny / doby xoužcn].

22. Který / náxlcdujicích pojmů NENi popisem ičla včrícího po
\\,1 ržcnl
a) Smrtelné
h) 'Jesll1rtelné

c) Oslavené
d) Nepomíjitelné

2.~.Kristův SOlidní' stolec je
a) .,ll1islem P()/of(w:tní", kul' budou vcř íc! odrnčncni podle kvality

xvcho uíla.
h) místo. kde hude souzen xat.m a bcvbožn! mrtví.
c) Harrnugcdon.
d) zjevení .Ieííšc Krista.
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2·t ..Porna/anv", kl,:r~ u Hurmagcdonu pllr<l/Í "hr,)llú;l!čnč armády .

.Je:
a) člmčk. klc:r~ je: \ Duniclovc proroctví na/vvan ..přichávcjícim

vévodou' ,
h) anděl / Danielova \ idčni.
c) vyvolený národ i/racl~k~,.
d) JáÍ~. Kr:t1 králů a P:m pánů.

KO!\'EC P02ADAVK( PRO TŘE TI (..[ST. ledne] podle :bí'l'(jjících
l)okl'llll. ktcr« jsou uvcdenv I' oiázkovéni lis/u. a otle,{fi jej svému ill-
struktorovi IC/. Tím/o jsi ukoncit studium /0110/0 kursu, Požádej .1'1'<:110

instruktora /C/. abv ti doporučit dalši kurs k pokračováni 1'(' studiu,
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