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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 a OTÁZKY S VÝBĚREM sPRÁVNÉ ODPO-
VĚDI.

Příklad otázky typu PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ

Uvedené tvrzení je buď pravdivé, nebo nepravdivé. Jestliže je
tvrzení

PRAVDIVÉ - začerni obdélník a
NEPRAVDIVÉ - začerni obdélník b

1. Bible je Boží poselství určené nám.

Výše uvedené tvrzeníje PRAVDIVÉ, takže při své odpovědi začerníš
obdélník a.

Příklad OTÁZKY S VÝBĚREM sPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Jedna z uvedených možností je nejvhodnější (nejvýstižnější) odpo-
vědí na následující otázku:

2. Znovu se narodit znamená
a) být mladistvý.
b) přijmout Ježíše jako svého Spasitele.
c) vstoupit do nového roku.
d) vyhledat jinou církev.

Správná odpověď je b), takže začerníš obdélník b.
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STUDU Ní ZPRÁVA ZA PRVNí ČÁST

Všechny otázky zodpověz na otázkovém listu č. J. Příklady, které jsou
v něm uvedeny, ti pomohou správně označit tvé odpovědi.

ČÁST 1 • VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PRVNí ČÁST

Pokud je tvá odpověď ANO, začerni na otázkovém listu obdélník a
Pokud je tvá odpověď NE, začerni obdélník b.

1. Přečetl sis pozorně všechny lekce v první části?
2. Zodpověděl jsi všechny studijní otázky?
3. Vypracoval sis všechny osobní testy?
4. Prošel sis znovu všechny otázky z osobních testů, které jsi nezodpo-

věděl správně?
5. Jestliže jsi narazil na tobě neznámá slova, vyhledal sis jejich význam

ve slovníku?

ČÁST 2 • OTÁZKY1YPU PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení jsou buď pravdivá, nebo nepravdivá. Jestliže je
tvrzení

PRAVDIVÉ - začerni obdélník a
NEPRAVDIVÉ - začerni obdélník b

6. Židé z prostředí diaspory se shromažďovali v synagóze, aby
při-jímali poučení z Písma Starého zákona.

7. V době, kdy se narodil Ježíš, spadala Palestina pod svrchovanost
Říma.

8. Záměrem čtyř evangelistů bylo zaznamenat všechny události
Ježíšova života v přesném chronologické pořadí

9. Markovo evangelium obsahuje všechny zázraky, které jsou uvede-
Iry u Lukáše.

10. Čtyři evangelia jsou selektivní, ale přesto v harmonickém souladu.
11. Lukáš byl Žid - stejně jako většina pisatelů novozákonních knih.
12. Jan jednoznačně prohlašuje, že své evangelium napsal proto, aby

lidé uvěřili v Ježíše Krista, Syna Božího.
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ČÁST 3 - OTÁZKY S VÝBĚREM sPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Jedna z uvedených možností je nejvhodnější odpovědí na otázky. Na
otázkovém listu začerni obdélník spísmenem možnosti, kterou sis zvolil.
13. Židovská velerada, která v době novozákonní rozhodovala v poli-

tických a náboženských záležitostech národa, se nazývala
a) synagóga. c) diaspora.
b) Sanhedrin. d) helénista,

14. Matouš a Skutky apoštolů patří ke knihám
a) osobním. c) historickým.
b) prorockým. d) doktrinálním.

15. Svět, do něhož se Ježíš narodil, byl ovlivňován
a) helénskou kulturou, židovským náboženstvím a římskou poli-

tickou mocí.
b) jazykem Římanů (latinou), řeckou vojenskou nadvládou a v ob-

lasti náboženské kulty a mystériemi.
c) řeckou filozofú, židovskou vojenskou mocí a římskou kulturou.
d) babylónským náboženstvím, židovskou kulturou a řeckou poli-

tickou mocí.
16. Říkáme, že čtyři evangelia jsou v harmonickém souladu, protože

a) líčí všecko, co Ježíš řekl a učinil.
b) byla napsána řecky.
c) obsahují stejná podobenství, události a učení.
d) se při vyprávění o Ježíši Kristu přidržují společné hlavní předlo-

hy.
17. Podle dělení uvedeného v tomto kursu bylo třetí hlavní údobí

v Ježíšově životě charakterizováno
a) všeobecným úspěchem a popularitou u lidu.
b) sílící polemikou s židovskými vůdci.
c) tělesným dospíváním a přípravou na budoucí službu.
d) vícerým střetnutím s Janem Křtitelem.

18. K Ježíšovu soudu, smrti a vzkříšení došlo
a) v Galileji. c) v Pereji.
b) v Samařsku. d) v Judsku.

19. V Matoušově evangeliu je učení Ježíšovo
a) rozděleno do pěti částí podle témat.
b) méně zdůrazňováno než u Marka.
c) sebráno celé do tří kapitol přibližně uprostřed knihy.
d) rozptýleno po celé knize.
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20. Nejzávažnějším důvodem, proč je Matoušovo evangelium vhod-
ným přemostěním mezi Starým a Novým zákonem, je skutečnost,
že toto evangelium
a) uvádí většinu Ježíšových podobenství.
b) připojuje většinu Ježíšova vyučování o modlitbě.
c) ukazuje, jak se v Ježíšovi naplnila mesiášská proroctví.
d) líčí mnoho zázraků, které Ježíš učinil v Galileji.

21. Markovo evangelium je příznačné tím, že klade důraz
a) na Ježíšův původ a okolnosti jeho narození.
b) na podstatu a charakter království Božího.
c) na Ježíšovy zázraky a jeho činnou, praktickou službu.
d) na Ježíšova podobenství, názorné lekce a proroctví.

22. V Lukášově evangeliu se Ježíš ztotožňuje s postavou z Danielova
prorockého vidění, zaznamenaného u Da 7,13-14, tím že se pro-
hlašuje
a) za proroka většího, než byl Mojžíš.
b) za Syna člověka.
c) za potomka Davidova.
d) za služebníka všech.

23. Vhodným příkladem Lukášova důrazu kladeného na dílo Ducha
svatého je jeho vylíčení
a) vzkříšení dcery Jairovy.
b) Pontia Piláta.
c) Ježíšova soudu před veleradou.
d) Marie a narození Ježíšova.

24. Jan jako jediný z evangelistů
a) uvádí sedm Ježíšových výroků "Já jsem".
b) vypravuje o Ježíšově polemice s židovskými vůdci.
c) líčí Ježíšovu službu v Galileji.
d) dosvědčuje božství Kristovo.

KONEC POŽADA VKO PRO PRVNÍ ČÁST. Jednej podle zbývajících
pokynů, které jsou uvedeny v otázkovém listu, a odešli jej svému in-
struktorovi JCJ. Pak začni studovat druhou část.
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SruDUNÍ ZPRÁVA ZA DRUHOU ČÁST

Všechny otázky zodpověz na otázkovém listu č. 2. Příklady, které jsou
v 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 pozorně 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 nezodpo-

věděl správně?
5. Jestliže jsi narazil na tobě neznámá slova, vyhledal sis jejich význam

ve slovníku?

ČÁST 2 - OTÁZKY 1YPU PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení jsou buď pravdivá, nebo nepravdivá. Jestliže je
tvrzení

PRAVDIVÉ - začerni obdélník a
NEPRAVDIVÉ - začerni obdélník b

6. Skutky apoštolů obsahují plné vylíčení života všech apoštolů.
7. Pavlova druhá misijní cesta jej zavedla až do Říma.
8. Galatským se zabývá stejným předmětem sporu jako Jeruza1émské

jednání, vylíčené ve Sk 15.
9. Většina těch, kdo se v Tesalonice následkem Pavlovy služby

obrátili, byli Židé.
10. Z Pavlových listů Korintským vyplývá, že se jednalo o duchovně

zralé křesťany.
11. Než byl poslán do Říma, byl Pavel dva roky vězněn v Cesareji.
12. List Filipským byl s největší pravděpodobností napsán ke konci

Pavlova prvního věznění v Římě.
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ČÁST 3· OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Jedna z uvedených možností je nejvhodnější (nejvýstižnější) odpovědí
na následující otázky. Na otázkovém listu začerni obdélník s písmenem
možnosti, kterou sis zvolil.

13. Skutky apoštolů jsou důležitým spojovacím článkem mezi evangelii
a listy, poněvadž líčí
a) vznik církve.
b) Petrovo kázání v Jeruzalémě.
c) vzkříšení Ježíše Krista.
d) všechny zázraky učiněné všemi apoštoly.

14. Jedním z konkrétních způsobů, jak Lukáš poukázal na to, že
křesťanství není protistátním hnutím, bylo vylíčení
a) mučednické smrti Štěpánovy.
b) Petrovy služby mezi Samařany.
c) Galliovy reakce na obžalobu, kterou proti Pavlovi vznesli Židé.
d) rozhodnutí Jeruzalémského jednání.

15. Důležitou skutečností, která nasvědčuje, že List Jakubův byl na-
psán ze všech listů jako první, je to, že
a) jeho autorem je jeden z apoštolů.
b) obsahuje varování před lživými učiteli.
c) je v něm vyličeno, k čemu došlo o letnicích.
d) byl adresován křesťanům obráceným ze židovství.

16. List Galatským vytvořil vhodnou základnu pro další šíření křes-
ťanství, protože
a) obsahoval směrnice pro volbu vedoucích v místních církvích.
b) se postavil proti židovskému zákonictví, které by bylo překážkou

pro postup evangelia mezi pohany.
c) dokládal, že Pavlovu službu doprovázely zázraky a znamení.
d) ukazoval, proč by se křesťanství nemělo považovat za politickou

hrozbu pro Řím.
17. Poprvé psal Pavel o eschatologických událostech (událostech

poslední doby) ve svém
a) Listu Galatským.
b) 1. listu Tesalonickým.
c) 1. listu Korintským.
d) Listu Římanům.
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18. Pavlovým hlavním záměrem při psaní 1. listu Korintským bylo
a) pomoci vyřešit různé konkrétní problémy, které se v tamější

církvi vyskytly.
b) vysvětlit učení o ospravedlnění a posvěcení.
c) vylíčit události, ke kterým dojde před koncem světa.
d) zareagovat na útoky zpochybňující jeho apoštolskou autoritu.

19. Pro 2. list Korintským byl v této učebnici použit název
a) "Charakter zbožného člověka". c) "Obhajoba pravé služby".
b) "Naděje Kristova příchodu". d)"Zásady křesťanského

jednání".
20. Nejlepším příkladem základu Pavlova učení o evangeliu a významu

ospravedlnění je
a) 1. list Korintským. c) List Římanům.
b) List Galatským. d) kniha Skutků apoštolů.

21. List Filemonovi lze nejvýstižněji charakterizovat jako
a) Pavlův duchovní autoportrét.
b) Pavlovy pokyny ohledně otroků a jejich pánů.
c) Pavlovo vylíčení okolností, v nichž se momentálně nacházel.
d) přímluvu za bratra v Kristu.

22. Hlavním tématem Listu Efezským je
a) budoucnost izraelského národa.
b) univerzální církev.
c) nebezpečí zákonictví.
d) smysl křesťanského odpuštění.

23. Rozdíl mezi Koloským a Efezským spočívá v tom, že List Koloským
byl
a) reakcí na bludná učení, k nimž patřilo mj. uctívání andělů.
b) napsán během Pavlova římského věznění.
c) čten i dalšími církvemi v okolních oblastech.
d) napsán tak, aby poskytl poučení jak v praktické oblasti, tak i

v oblasti učení.
24. Z Pavlových listů obsahuje nejčistší vyjádření jeho osobních poci-

tů, tužeb, usilování a hodnot list
a) Efezským. c) Koloským.
b) Filipským. d) Filemonovi.

KONEC POŽADAVKŮ PRO DRUHOU ČÁST. Jednej podle zbýva-
jících pokynů, které jsou uvedeny v otázkovém listu, a odešli jej svému
instruktorovi lCI. Pak začni studovat třetí část.
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STUDU NÍ ZPRÁVA ZA TŘETÍ ČÁST

Všechny otázky zodpověz na otázkovérn listu Č. 3. Příklady, které jsou
v něm uvedeny, ti pomohou správně označit tvé odpovědi.

ČÁST 1 - VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO TŘETí ČÁST

Pokud je tvá odpověď ANO, začerni na otázkovérn listu obdélník a.
Pokud je tvá odpověď NE, začerni obdélník b,

1. Přečetl sis pozorně všechny lekce v třetí části?
2. Zodpověděl jsi všechny studijní otázky?
3. Vypracoval sis všechny osobní testy?
4. Prošel sis znovu všechny otázky z osobních testů, které jsi nezodpo-

věděl správně?
5. Jestliže jsi narazil na tobě neznámá slova, vyhledal sis jejich význam

ve slovníku?

ČÁST 2 - OTÁZKY 1YPU PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení jsou buď pravdivá, nebo nepravdivá. Jestliže je
tvrzení

PRAVDIVÉ - začerni obdélník a
NEPRAVDIVÉ - začerni obdélník b

6. Lukáš vylíčil průběh a výsledek Pavlova soudního procesu před
císařem.

7. Poslední Pavlův dopis, který se nám dochoval, je 2. list Timoteovi.
8. List Judův a 2. list Petrův mají podobný obsah.
9. Nic nenasvědčuje tomu, že evangelium Janovo a 1. list Janův byly

napsány jednou a toutéž osobou.
10. Zjevení Janovo bylo pravděpodobně napsáno po pádu Jeruzaléma

v r. 70 n.1.
ll. Náš Nový zákon obsahuje všechny knihy, které splňovaly poža-

davky na zařazení do kánonu.
12. Před rokem 400 nebyl pořízen žádný překlad Nového zákona.
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ČÁST 3· OTÁZKY S VÝBĚREM sPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Jedna z uvedených možností je nejvhodnější (nejvýstižnější) odpovědí
na následující otázky. Na otázkovém listu začerni obdélník s písmenem
možnosti, kterou sis zvolil.
13. Z pastorálních epištol vyplývá, že po svém prvním římském věznění

a) se Pavel vrátil do Jeruzaléma, kde také zůstal až do své smrti.
b) nesměl Pavel i nadále opustit Řím.
c) strávil Pavel své poslední roky s Timoteem v Efezu.
d) se Pavel vydal na Krétu, kde pak zanechal Tita.

14. Důležitost zdravého učení, požadavky, které musí splňovat vedou-
cí v církvi, a osobní jednání služebníka Božího - to jsou hlavní
témata
a) Listu Galatským a Efezským.
b) Listu Židům a 2. listu Petrova.
c) 1. listu Timoteovi a Listu Titovi.
d) 2. listu Timoteovi a 1. listu Petrova.

15. Pro osnovu 1. listu Petrova byl v této učebnici použit název
a) "Pokyny pro Božího člověka".
b) "Rady trpícím".
c) "Směrnice pro vedoucího v církvi".
d) "Pravé křesťanské poznání".

16. List Židům obsahuje verš:
a) "Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává

navěky."
b) "Dobrý boj jsem bojovaL .."
c) "Mluv zdravé slovo, jemuž nelze nic vytknout..."
d) "Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán ... "

17. K listům, které byly napsány v době po Pavlově prvním věznění
v Římě, patří
a) Galatským a Efezským. c) "pastorální epištoly".
b) "listy z vězení". d) "listy z cest".

18. Problémem, kterým se konkrétněji zabývají 2. list Petrův, List
Judův a 1. list Janův,
a) bylo utrpení a pronásledování za císaře Nerona.
b) bylo působení lživých učitelů a jejich bludných učení, jako byla

např. gnose.
c) byl růst církve a nutnost její organizace.
d) byl vztah křesťanství k judaismu.
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19. Místo pro nejdoslovnější naplnění proroctví knihy Zjevení po-
nechává výklad
a) préteristický (historický). c) historizující.
b) idealistický (všeobecný). d) futuristický.

20. Důležitost knihy Zjevení spočívá v tom, že
a) používá symbolů a je napsána živým a sugestivním, apoka-

lyptickým stylem.
b) obsahuje mnoho narážek na starozákonní knihy.
c) ukazuje Ježíše Krista jako vítěze i toho, který má ve svých rukou

celou budoucnost.
d) obsahuje 'poselství trpícím věřícím v Malé Asii.

21. Knihy Nového zákona byly církevními vedoucími uznány a použí-
vány jako inspirované
a) hned po jejich napsání.
b) poté, co dal Markion do oběhu svůj neúplný seznam.
c) asi deset let před sněmem v Kartágu.
d) několik let po smrti Diokleciánově.

22. Když se při rozhodování o tom, zda je daná kniha kanonická,
hledělo na její přijímání v celé církvi, jednalo se o splňování
požadavku
a) duchovnosti. c) apoštolskosti.
b) univerzálnosti. d) inspirovanosti.

23. N~starší řecký rukopis části Nového zákona je papyrus Rylands
pS (457), který pochází
a) z počátku 2. stol. c) z konce 2. stol.
b) z druhé poloviny 2. stol. d) z počátku 3. stol.

24. Z následujících událostí, které spadají do jednotlivých fází zformo-
vání a předávání Nového zákona, druhou v pořadí bylo
a) citování Nového zákona Ireneem.
b) napsání Skutků Lukášem.
c) vytištění Gutenbergovy Bible.
d) uznání kánonu sněmem v Kartágu.

KONEC PO:žADA VKO PRO TŘETÍ ČÁST Jednej podle zbývajících
pokynů, které jsou uvedeny v otázkovém listu, a odešli jej svému in-
struktorovi lC/. Tímto jsi ukončil studium tohoto kursu. Požádej svého
instruktora lC/, aby ti doporučil další kurs k pokračování ve studiu.
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DATUM dopoledne odpoledne večer

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

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

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

es 12, KRÁLovsTVÍ, MOC A SLÁVA

Jméno zkoušejícího .
(pokud je známo)

Adresa zkoušejícího .
(pokud je známa)

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



I

tl
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 UNIVERSITY National orfice
P.o. BoxSO
Leoše Janáčka 5
737 Ol Český Těšín
Česká republika


