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Odpovědi na osobní testy
Lekce I

1. a Pravdivé
b Pravdivé
c Nepravdivé
d Pravdivé
e Nepravdivé

2. a Pravdivé
b Nepravdivé
c Pravdivé
d Pravdivé
e Pravdivé
f Nepravdivé
g Pravdivé

3. a Pravdivé
b Nepravdivé
c Pravdivé
d Pravdivé
e Nepravdivé
f Pravdivé

Lekce 2

1. a) je to první krok při návratu
k Bohu.

2. b) uvědomění si hříchů, lítost
nad nimi ...

3. c) ti, kteří nečiní pokání nyní,
budou ...

4. a) pokání zasahuje každou část
naší bytosti.

5. c) v Novém Zákoně je učení o
pokání ...

6. b) k pokání jsou vyzýváni křes-
ťané, kteří ...

7. b) Boží dobrotivosti. Přitom
Bůh používá ...

8. a) všichni lidé zhřešili.
9. b) nebesa se radují nad hříšní-

kem, který se obrací k Bohu.
10. b) je poselstvím světu, že ten,

kdo se snaží odčinit své špat-
né skutk-y,se opravdu změnil.

1I. a 2) Citový
bl) Intelektuální
c 3) Akt vůle
d 3) Akt vůle
e 1) Intelektuální
f 2) Citový

Lekce3

I. Pravdivé
2. Nepravdivé
3. Pravdivé
4. Nepravdivé
5. Pravdivé
6. Pravdivé
7. Pravdivé
8. Nepravdivé
9. Nepravdivé
10. Pravdivé
11. Nepravdivé
12. Pravdivé
13. Nepravdivé
14. Pravdivé
15. Nepravdivé
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Lekce4

1. a) velice úzce, protože jsou to
kroky ...

2. b) skutečnosti, které se dotý-
kají člověka ...

3. a) reakcí člověka na službu Slo-
va ...

4. c) především zodpovědností
člověka, protože to přikázal
Bůh ..

5. b) kázáni evangelia

6. a I) Důsledek obrácení
bl) Důsledek obrácení
c 2) Není důsledkem obrácení
rl I) Důsledek obrácení
e I)Důsledek obrácení
fl) Důsledek obrácení
g 2) Není důsledkem obrácení
hl) Důsledek obrácení

Lekce S

1. b) popisuje proces, kterým se
věřící stává vice podobným
svému Pánu.

2. c) v Ježíši Kristu

3. a) ti, kteří reagují kladně na
Boží nabídku spasení.

4. b) Božím předzvědění.

5. c) Jan 14, 1-3.

6. a) víra.

7. c) obě odpovědi, a) i b).

8. a) nestanovuje nezměnitelně
spasení ani záhubujednothvce.

9. b) abychom zvěstovali posel-
ství evangelia všemu stvoření vše-
mi možnými prostředky.

10. c) hluboký pocit obdivu nad
Boží milostí...

Lekce6

1. narodit se shora nebo narodit
se znovu.

2. duchovně narozeni.

3. Kristu.

4. Kdokoliv na světě.

5. Můžeš vyjmenovat kterékoli
dva z těchto: vědomí nového ži-
vota uvnitř, nová hodnota života,
nový cíl, nové touhy, nový náhled
na život, svědectví Ducha svaté-
ho v našem životě Jak nás vede a
řídí, láska k Bohu, život, v němž
je Bůh středem a láska k bližním

6. b) člověk se znovu narodí
křtem.

7. c) Bůhje svatý.

8. a) lidé mají charakter pokřive-
ný hříchem

9. b) každý hříšník, který byl ztra-
cen v poušti hříchu ...
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10. c) znovuzrození se odehrává
tajemným a náhlým způsobem ..

Lekce 7

1. b) v lásce Bůh připravil spra-
vedlivý způsob ...

2. c)je prohlášen za spravedlivé-
ho, protože získává ...

J. c) přináší to, co je uvedeno v
a) ib).

4. a) pouze vírou bez skutků ..

5. b) na Boží milosti a Kristově
kříži.

6. b) nemá v sobě více zásluh, než
napřažená ruka ...

7. c) milost. (Kdyby přijímali
spravedlnost podle bodu a), pak
by museli osobně platit pokutu za
své hříchy.)

8. a) spravedlnost lidí, která je
výsledkem dobrých skutků.

9. c) Bůh se na nás dívá, jako by-
chom nikdy nezhřešili.

10. b) je omezen na ty, kteří jej
přijmou od Boha.

Lekce 8

1.b) umístěni do Boží rodiny jako
synové ...

2. c) s těmi, kteří přijali adopci
jako dospělí synové ..

J. b) věřili v Pána Ježíše a přijali
Jej.

4. c) přijímá nás, adoptuje nás za
své vlastní a dává nám Ducha sva-
tého ..

5. a) byla od věčnosti součástí
Božího plánu vykoupení.

6. d) postavení legálních služeb-
níků.

7. b) řecko-římským zvykem
adopce.

8. b) začíná v časnosti a bude do-
konána ve věčné budoucnosti.

9. c) našeho těla, což nás doko-
nale připraví. ..

10. a 3) Adopce

bl) Znovuzrození

c 2) Ospravedlnění

Lekce9

1. Pravdivé

2. Pravdivé

J. Nepravdivé

4. Pravdivé

5. Pravdivé

6. Nepravdivé
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7. Pravdivé

8. Pravdivé

9. Nepravdivé

10. Pravdivé

ll. Pravdivé

12. Pravdivé

13. Pravdivé

14. Nepravdivé

15. Pravdivé

Lekce 10

1. a) v tom, že představuje doko-
nání díla spasení...

2. c) naše spasení hledí dopředu ..

3. c) morální dokonalosti.

4. b) stav bezhříšnosti, dosažitel-
ný již v tomto životě.

5. b) nám připravil zkušenost, je-
jímž důsledkem ..

6. a) nám poskytly jistotu, že naše
spasení směřuje ..

7. b) vykoupení lidé budou mo-
rálně dokonalí. ..

8. c) smrt, vzkříšení a přímluvy
Ježíše Krista.

9. b) dokonává své vykupitelské
dílo v člověku a morálně jej při-
pravuje pro věčnost

10. c) bude proměněna každá
stránka naší bytosti: tělo, duše i
duch.




