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POKYNY

Po ukončení studia každé části vyplň vždy otázkový list příslušné čás-
ti. Instrukce pro vyplii.ování otázkových listů jsou uvedeny na této straně.
Otázky mohou být buď typu "pravdivé - nepravdivé" nebo "s výběrem
správné odpovědi"

OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ

Následujlci tvrzení JSOll buďpravdivá nebo nepravdivá. Jestližeje tvrzení

PRAVDIVÉ - začerni obdélník a
NEPRAVDIVÉ - začerni obdélník b.

1. Božím poselstvím pro nás je Bible.

Tvrzení Božím poselstvím pro násje Bible je PRAVDIVÉ a tak začerníme
obdélnik a.

OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

.Jedna z uvedených možnosti je nejvhodnějši (nejvysnžnějši) odpovědí
na následujicl otázky. Na otázkovém listu začerni obdélník S písmenem
možnosti, kterou SIS zvolil.

2. Být znovuzrozen znamená:
a) být mladý
b) přijmout Ježíše za svého spasitele
c) začít nový rok
d) nalézt jÍ110Ucírkev

Správná odpověď Je b) phjmout Ježíše za svého spasitele a tak začerníme
obdélník b.
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STUDIJNÍ ZPRÁVA Z ČÁSTI 1.

Odpověz na všechny otázky do listu pro odpovědi č. 1. Nezapomeň se
podívat na dané příklady na listu pro odpovědi, které ti ukážou, jak ozna-
čovat své odpovědi.

ÚKOL 1. - PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ VĚTY

Následujici výroky JSou buď pravdivé nebo falešné. Pokud věta Je

PRAVDIVÁ - začerni obdélník a.
NEPRAVDIVÁ - začerni obdélník b

1. Přečetl jsem si pozorně všechny lekce v části 1.

2. Pokání je potřebné, protože všichni zhřešili.

3. Pokání je především rozumová záležitost.

4. Pokání je vyvoláno službou Slova a novým pohledem na Boha.

5. Víraje pro nás životně důležitá, protože ovlivňuje všechny stránky na-
šeho života.

6. Víra se skládá pouze z jednoho prvku, souhlasu, neboť ten je tvořen
hlavně city.

7. Pokání a víra tvoří spasení.

8. Jedmým měřítkem pravdivosti obrácení je Boží Slovo.

ÚKOL 2. - OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Je pouze Jedna nejlepší odpověď pro následující otázku. Začemi obdél-
ník pro odpověď, kterou SIS vybral.

9. Důsledkem pokání je, že
a) celé obecenství se raduje z tohoto skutku, který hříšník učinil.
b) se raduje rodina hříšníka, který činí pokání.
c) se nebe raduje s hříšníkem, který se obrací k Bohu.
d) se radují hdé tohoto světa, protože došlo ke změně k lepšímu.
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10. Když lidé cítí lítost nad svými hříchy, působí to najejich
a) rozum.
b) city.
c) vůh.

11. Ta stránka pokání, která je obsažená v rozhodnutí, je stránkou
a) tělesnou.
b) citovou.
c) rozumovou.
d) vůle.

12. Když si hříšník uvědomí, že se provinil proti Bohu, znamená to, že
a) pokání zahrnuje irozumovou stránku
b) hříšník má citový problém.
c) hříšník žije v informované společnosti.
d) hříšníci slyšeli zvěst o soudu a ne o lásce

13. Zjednodušeně by se dalo říct, že víraje
a) skutkem, kterým vyjadřujeme svou důvěru vůči Bohu a začínáme doufat

v Jeho milost.
b) pevným uchopením určitých pravd, které jsme slyšel i a na které spolé-

háme.
c) čin, kterým vkládáme svou důvěru v Boha a dovolíme Mu, aby řídil

naše skutky.
d) prostě slepým vrhnutím se za něčím, po čem toužíme.

14. Zivá víra, která se líbí Bohu, je dokázána
a) úplným poddáním našeho života Bohu.
b) Jednoduchou vírou v Boha, kterou neprovázejí skutky.
c) tím, že věří něčemu o Ježíši.
d) tím, že spoléhá na rozum a ne na pocity nebo na vůh.

15. Jednou z vlastnosti živé víry jsou dobré skutky, které
a) jsou nástrojem spasení jednothvce.
b) poskytují důkaz o tom, že naše víraje zdravá a plná života
c) ukazují, že hříšník je hoden spasení.
d) by měly být ukazovány, aby udělaly dojem na nevěřící svět.
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16. Pod pojmem stupně víry rozumime, že
a) člověk má vždycky malou víru, která časem poroste.
b) člověk se pohybuje od nižšího stupně víry k vyššímu.
c) když někdo dostane větší víru, nemůže již nikdy mít menší.
d) víraje něčím, co žije a roste a v každém může dozrávat.

17. Pokání a víra souvisejí s obrácením
a) v tom, že jsou součástí zkušenosti spasení.
b) jen velice málo a to v tom smyslu, že všechny tři jsou spojeny s prací
Ducha svatého v člověku.
c) protože každé se vztahuje k některému aspektu spasení.
d) přímo, protože připravují hříšníka k obrácení.

18. Obrácení je důsledkem
a) sebepoznání, když člověk pochopí, že nenaplňuje mravní normu.
b) zkoumající mysli, která hledá neznámého Spasitele.
c) odezvy člověka na službu Slova a na působení Ducha svatého.

19. Která z následujících skutečností NENÍ důsledkem obrácení?
a) Získáváme věčný život ajsme zachráněni od věčné smrti.
b) Naše hříchy jsou vymazány.
c) Jsme okamžitě dokonalí a máme plné duchovní poznání.
d) Máme nový vztah k Bohu a k lidem.

20. Pokání, víra a obrácení
a) ovlivňují naši celou bytost: city, vůli a rozum.
b) jsou výlučně dílem Božím, my se toho nezúčastňujeme.
c)jsou slova, jejichž význam je stejný.
d) jsou Božím dílem, kterému nelze odporovat.

KONEC POŽADAVKŮ PRO ČÁST PRVNÍ. Řiď se zbývajícími instruk-
cemi v listu pro odpovědi a vraťjet svému instruktorovi, nebo kanceláři
lel ve Tvéoblasti. Pak začni se studiem části 2.
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STUDIJNÍ ZPRÁVA Z ČÁSTI 2.

Odpověz na všechny otázky do listu pro odpovědi Č 2. Nezapomeň se
podívat na dané příklady na listu pro odpovědi, které ti ukážou, jak ozna-
čovat své odpovědi.

ÚKOL 1. - PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ VĚTY

Následutlcl výroky JSOU buďpravdivé nebo falešné. Pokud věta Je

PRAVDlV Á - začerni obdélník a.
NEPRAVDIVÁ - začerni obdélnik b.

1. Přečetl jsem si pozorně všechny lekce v části 2.

2. Potřeba znovuzrození je všeobecná, protože všichni zhřešili.

3. Pří znovuzrození dává Bůh duchovní život kajícímu hříšníkovi a on je
narozen znovu.

4. Ospravedlnění se skládá z víry a dodržování Zákona.

5. Poněvadž zkažení hříšnícijsou před svatým Bohem v postavení odsou-
zených, potřebují spravedlnost.

6. Ospravedlnění je objektivní skutek, který má místo před Božím trůnem.

7. V adopci získává člověk novou pozici.

8. Jedním z velkých dobrodiní adopce je svědectví Ducha svatého, který
potvrzuje naše synovství.
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ÚKOL 2. - OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Je pouzejedna nejlepší odpověďpro následující otázku. Začerm obdél-
ník pro odpověď. kterou s/s vybral.

9. V Bibli je znovuzrození představeno jako
a) změna, která ovlivňuje pouze postoje a přesvědčení člověka
b) vytváření nových hodnot v člověku, který touží po lepším životě.
c) to, co vzniká na základě upřímného přesvědčení dobrých lidí.
d) narození z výsosti skrze Ducha

10. Znovuzrození je potřebné
a) protože lidé trpí pocity viny v důsledku svých hříchů.
b) protože na hříšníka je vyvíjen tlak ze strany jeho rodiny
c) z důvodu Boží přirozenosti a přirozenosti člověka.
d) kvůli požadavkům společnosti.

] 1. Jedním z běžných špatných názorů na znovuzrození je, že
a) je to totéž jako obrácení.
b) člověkje znovuzrozen skrze křest.
c) tato zkušenost je základní proměnou mysli.
d) požadavky se různí v závislostt na kulturním prostředí.

12. Zkušenost znovuzrození je zkušeností, ve které
a) hříšník ztracený v poušti hříchu přichází k oáze, ke Kristu, jako jediné-

mu řešení svých problémů,
b) upřímní lidé vystupují na horu různýnú cestami a všechny tyto cesty

nakonec vedou ke stejnému cíli.
c) se člověk změní na základě svého vlastního úsilí, vzdělání a poznání.

13. Boží spravedlnost je neporušená i tehdy, když je hříšník prohlášen
"nevinným", protože v ospravedlnění
a) je Boží prohlášení postačující a není třeba zaplatit za hříchy.
b) dobré skutky člověka jsou jeho výkupným za hřích.
c) jsou naše hříchy přeneseny na Krista a Jeho spravedlnost je přenesena

na nás.
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14. Písmo učí, že člověk je ospravedlněn
a) pouze vírou, ne skutky, pykáním za hříchy nebo osobnimi zásluhami
b) dodržováním Zákona, vírou v Krista a dobrými skutky.
c) tehdy, když roste ve svém duchovnim životě.

15. Který z uvedených textů Písma nejjednodušším způsobem podporuje
tvrzení, že lidé jsou ospravedlněni pouze vírou?
a) Řím.8: I
b) Gal.3:5
c) Tit.3:5
d) Řím.4.5

16. Ospravedlnění má svůj základ v
a) lítosti, kterou Bůh cítí vůči ztraceným hříšníkům
b) Boží milosti a Kristově kříži.
c) potřebě ztracených lidí najít snadný způsob, jak uniknout soudu.
d) touze lidských srdcí urovnat si vztahy s Bohem.

17. Adopce Je skutkem Boží milosti, kterým jsme
a) znovuzrozeni do Boží rodiny.
b) wnístěnijako synové do Boží rodmy s přirozenými synovskými právy
c) osvobozeni od trestu za hřích a prohlášeni za spravedlivé.
d) obdarováni novým charakterem, podobným jaký má Kristus.

18. Adopce, která úzce souvisí s ospravedlněním a znovuzrozením, je
změnou
a) postavení a pozice člověka, kterému jsou darována privilegia Božího

syna.
b) lidského charakteru a souvrsí především s jeho zkušeností nového zro-

zení.
c) postavení člověka před Bohem a souvisí sjeho osobnimi zásluhami.
d) postojů a skutků člověka, které jsou ovlivněny obrácením.

19. Prostředkem adopce, Jak Je to představeno v Nové Zákoně, je
a) úsilí a touha všech lidí reagovat na Boží lásku.
b) Boží milost k vyvoleným, které nelze odporovat.
c) Boží milost, která nás přijímá, když my přijmeme Krista.
d) Kristus, který představuje naplnění psaného i morálního zákona.
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20. Které z uvedených tvrzení obsahuje věci, které NEJSOU dobrodiním
adopce?
a) Otcova láska, péče a porozumění.
b) Naplnění potřeb, ochrana, vedeni a náprava.
c) Smělost k přistupování do Jeho přítomnosti jako Jeho dědicové.
d) Dědictví, které nikdy neztratíme, bez ohledu na to, jak budeme žít.

KONEC POŽADAVKŮ PRO ČÁST DRUHOU. Řiď se zbývajícími in-

strukcemi v listu pro odpovědi a vraťjej svému tnstruktorovt, nebo kance-
láři lel ve tvé oblasti. Pak začni se studiem části 3.
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STUDIJNí ZPRÁVA Z ČÁSTI 3.

Odpověz na všechny otázky do II.\Iu pro odpovědi č. 3 Nezapomen se
podívat na dané příklady na II.\Iupro odpovědi, které II ukážou.jak ozna-
čovat své odpovědi.

ÚKOL I. - PRAVDIVÉ - NEPRAVDrVÉ VĚTY

Následujici výroky JSOU buďpravdivé nebo falešné Pokud věta je

PRAVDlV Á - začerni obdélník a
NEPRAVDrV Á - začerni obdélník b.

1. Přečetl jsem si pozorně všechny lekce v části 3.

2. Posvěcení znamená být oddělen od hříchu pro Boha.

3. Relativní dokonalost znamená, že prostě naplňujeme záměr, ke které-
mu jsme byli stvořeni

4. Posvěcení znamená svléct starého člověka a obléct si nového

5. Ten, kdo je přesvědčen, že člověk dokáže žít dokonalý život, nevidí v
celém rozsahu Boží svatost a lidský hřích.

6. Oslavení, náš budoucí stav, nijak nesouvisí s ostatními doktrínami spa-
sení.

7. O oslavení jsme ujištěni verši z Bible, které ukazují, že spasení v sobě
zahrnuje naplnění v budoucnosti.

8. Oslavení se týká především našeho postavení na soudu
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ÚKOL 2. - OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Je pouze jedna nejlepši odpověďpro následující otázku. Začerni obdél-
ník pro odpověď. kterou s/s vybral.

9. Cílem posvěceni v životě věřícího je
a) přivést jeho zkušenost v Kristu již nyní k dokonalosti.
b) přivést jej na základě jediné zkušenosti k plné duchovní zralosti.
c) postupně jej proměňovat v podobu Krista.
d) dát mu postaveni svatého člověka v Božích očích.

10. Zkušenost posvěceni v nás působí
a) rozhodující okamžitou zkušenost.
b) proměnu, která se odehrává postupně a proměňuje nás do podoby Krista.
c) dokonalý a konečný stav bezhříšnosti.
d) zmocnění ke službě.

ll. Když se člověk znovuzrodí, přijímá posvěcení, které má charakter
a) pozični
b) progresí vn i.
c) relativní.
d) podmínečný

12. Ti, kteří věří, že křesťané se mohou stát dokonale bezhříšnými, chá-
pou posvěceni jako
a) úplné zničení naší tělesné přirozenosti.
b) křest v Duchu svatém, který je dán za účelem zmocnění ke službě.
c) zkušenost, shodnou se znovuzrozením.
d) poslední zkušenost, kterou mohou křesťané prožít.

13. Letniční věří, že křest v Duchu svatém je
a) totožný s posvěcenim.
b) možný pouze pro ty, kteří j sou duchovně zralí
c) přijimán v okamžiku, když člověk prožívá znovuzrození.
d) zkušenost, která dává věřícímu zmocnění ke službě.
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14. Posvěceni dává věřícím
a) zkušenost, která ukončí všechny zápasy sjejich tělesností.
b) motivaci, aby vynikli v používání duchovních darů.
c) touhu po svatosti a k stále většímu vydání se Bohu.

15. Oslavení souvisí s dalšími doktrínami spasení
a) nepřírným způsobem, protože se týká budoucnosti.
b) tak, že tvoří poslední článek v řetězu, představuje dokonání spaseni.
c) neboť se týká konečné dokonalostt svatých v posvěcení.
d) nesouvisí s ostatními doktrinami spasení, protože Bible se tím vůbec

nezabývá.

16. Bůh nám zaslíbil oslavení a toto zaslíbení je nám zaručeno skrze
a) proroky.
b) křesťanskou tradici.
c) slavení svátostí, které Ježíš ustanovil.
d) dar Ducha svatého

17. Svou podstatou se oslavení týká především
a) morální dokonalosti.
b) našeho stavu vůči soudu.
c) postavení, které máme podle zákona.
d) umístění v rodině.

18. Dílo oslavení spočívá především na
a) míře, do jaké každý z nás reagujeme na Boží milost.
b) zásluhách každého z nás a je založeno na našich dobrých skutcích.
c) smrti, vzkříšení a přímluvě Ježíše Krista.
d) duchovní zralosti Jednotlivých věřících

19. Oslavení se dotkne našeho
a) ducha.
b) duše.
c) rozumu.
d) celé bytosti.
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20. Oslavení můžeme definovat jako skutek, kterým Bůh
a) dává nový charakter těm, kteří činí pokání.
b) dokonává v lidech své spasitelné dílo, činíje přípravenými pro věčnost.
c) příjímá ty, kteří Mu věří, jako čisté a spravedlivé
d) přenáší žijící svaté do nebe.

KONEC POŽADAVKŮ PRO ČÁST TŘETÍ. Řiď se zbývajícími instruk-
cemi v listu pro odpovědi a vraťjej svému instruktorovi. nebo kanceláři
ICI ve tvé oblasu. Toto je konec studia tohoto kurzu. Vyžádej SI u svého
Instruktora JCJ aby tl doporučil dam kurz pro tvé studium.




