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INSTRUKCE

Po ukončení studia jednotlivých částí vyplň vždy otázkový list příslušné
studijní zprávy. Abys správně označil odpovědi na všechny otázky, postupuj
podle pokynů uvedených v otázkovém listu. Pečlivě si prohlédni uvedené
příklady. Podle nich pak označ tvé odpovědi na uvedené otázky.

Vypracuj najednou pouze jednu část. Vyplněný otázkový list pošli svému
instruktorovi lel nebo kanceláři ve tvé oblasti. Tento sešit vracet nemusiš.
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STUOUNf ZPRÁVA 1

Odpovědi na všechny otázky uveď v otázkovém listu 1. Nezapomeň se pod/vat
na uvedené pfíklady - podle nich označuj své odpovědi.

ÚKOL 1 - POŽADAVKY PRO ČÁST 1

Pokud tvá odpověd' na tyto otázky je ANO, ryplň čemou kroužek ®na svém
otázkovém listu. Pokud tvá odpověd' je NE, ryplň kroužek ®'
1 Přečetl sis pozorně všechny lekce v části I?

2 Odpověděl jsi na všechny studijní otázky?
3 Vyplnil jsi všechny osobní testy?
4 Zopakoval sis všechny otázky z osobních testů, které jsi zodpověděl ne-

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

slovníku?

ÚKOL 2 - PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ vtrr

Následující výroky jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Pokud věta je
PRAVDIVÁ - ryplň čemou kroužek 0...

NEPRAVDIVÁ - ryplň čemou kroužek Tli)
6 Duch svatý je věčná bytost.

7 Duch svatý je třetí osobou Trojice, jeho moc je však menší než moc Boha
Otce a Syna.

8 Duch svatý má některé z vlastností Boha, ale ne všechny.
9 Duch svatý usvědčuje svět ze hříchu, spravedlnosti a soudu.

10 Slovo paraklétos znamená "spravedlivý soudce".
II Známe-li Ducha svatého jako osobu, duchovní prožitky budou pro nás

důležitější, než náš vztah k němu.
12 Vlastnosti, úřady a označení Ducha svatého dokazují, že je osobou.



es 33 - studijní zprávy - strana 4

ÚKOL 3· OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Vyplň černou kroužek před odpovědi, která je podle tebe nejvýstižnějši.

13 Křestní formule a apoštolské požehnání dokazují, že Duch svatý
a) je osobou.
b) je podřízen Otci a Synu.
c) je Bohem.

14 Která z uvedených vlastností není charakteristickou pro božství?
a) Věčný
b) Všemohoucí
c) Přizpůsobivý
d) Všudypřítomný

15 Vševědoucnost znamená
a) mít všechnu moc.
b) být svatý.
c) všechno vidět.
d) všechno vědět.

16 Která z uvedených možností NENí obsahem působení Ducha svatého při
naplňování našich potřeb?
a) Uděluje nám svatost.
b) Rozhoduje za nás.
c) Dává nám moc.
d) Vkládá do nás věčný život.

17 Jsi-Ii orientován více na prožitky, budeš se na křest v Duchu svatém dívat
jako na
a) něco, co končí samo v sobě.
b) začátek nádherného vztahu.
c) něco, co zahrnuje účast Boží osoby.
d) dveře k duchovní zralosti.

18 To, že Písmo používá v souvislosti s Duchem svatým zájmena on a
ním (i když v řečtině je slovo duch středního rodu) naznačuje, že
a) je osobou.
b) je Bohem .•
c) je svrchovaný.
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19 Jelikož je Duch svatý schopen cítit, má
a) poznání.
b) vůli.
c) tužby.

20 V úřadě utěšitele je Duch svatý poslán, aby
a) učil
b) pomáhal.
c) řídil.
d) soudil.

21 Důkaz, kterým Duch svatý přesvědčuje svět o Ježíšově spravedlnosti, je
skutečnost, že Ježíš
a) zemřel na kříži.
b) byl vzkříšen.
c) se vrátil ke svému Otci do nebe.
d) činil zázraky.

22 Duch svatý usvědčuje svět ze soudu tak, že světu připomíná soud
a) nad padlým člověkem.
b) nad vyvolenými.
c) nad duchovními bytostmi.
d) nad satanem.

23 Duch svatý jako náš rádce
a) nám poskytuje rady, vysvětlení a vedení.
b) mluví o nás s Bohem.
c) mluví s námi o Bohu.
d) nám pomáhá v našich problémech, jak tělesných, tak duchovních.

24 Duch svatý jako náš přímluvce
a) nám udílí své rady při rozhodování.
b) nám pomáhá přednášet naše tužby Bohu.
c) nás potěšuje, jsme-li smutní.

KONEC PO:žADA VKO PRO ČÁST PRVNÍ. Řid' se zbývajícími instrukcemi
v otázkovém listu a pak jej pošli svému instruktorovi nebo kanceláři JCl ve tvé
oblasti. Pokračuj ve studiu částí druhou.
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SruDUNÍ ZPRÁVA 2

Odpovědi na všechny otázky uveď v otázkovém listu 2. Nezapomeň se podívat
na uvedené příklady - podle nich označuj své odpovědi.

ÚKOL 1 - POŽADAVKY PRO ČÁST 2

Pokud tvá odpověd' na tyto otázky je ANO, vyplň čemou kroužek 0na svém
otázkovém listu. Pokud tvá odpověd' je NE, začemi kroužek (!i)
1 Přečetl sis pozorně všechny lekce v části 2?

2 Odpověděl jsi na všechny studijní otázky?
3 Vyplnil jsi všechny osobní testy?
4 Zopakoval sis všechny otázky z osobních testů, které jsi zodpověděl ne-

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

slovníku?

ÚKOL 2 - PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ VĚ'IY

Následující výroky jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Pokud věta je
PRAVDIVÁ - vyplň čemou kroužek (i)

NEPRAVDIVÁ - vyplň černou kroužek'"@
6 Při stvoření Duch svatý řekl slovo a vody se rozdělily.

7 Když Bůh stvořil člověka, očekával, že člověk jej bude poslouchat.
8 Písemná komunikace je lepší než ústní.
9 I když Bibli psalo asi 40 lidí, vytváří dokonale jednotný celek.

10 Usvědčení ze strany Ducha svatého vždy přináší pokání.
11 Duch svatý do nás vkládá věčný život.
12 Hlavním cílem vylití Ducha svatého je, aby v církvi mohlo docházet

k nadpřirozeným projevům moci.
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ÚKOL 3· OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Vyplň černou kroužek před odpovědí, která je podle tebe nejvýstižnější.

13 Učení o Trojici nebylo známé v dobách Mojžíše, protože Boží sebezje-
vováníje
a) postupné (progresivní).
b) přístupno pouze věřícímu, který je naplněn Duchem svatým.
c) zjevení, ke kterému došlo o Letnicích.

14 Stvoření bylo dílem
a) Boha Otce.
b) Boha Otce a Boha Ducha svatého.
c) všech tří osob Trojice.
d) Boha Otce a jeho Syna.

15 Člověk se při stvoření stal živou bytostí, když
a) jej Bůh vyformoval z prachu.
b) do něj Bůh dýchl.
c) Bůh řekl slovo.
d) mu Bůh našel společnost.

16 Když moc Boží působí na rozum člověka s cílem vyjádřit mysl Boží,
nazýváme to
a) zjevením.
b) osvícením.
c) doktrínou.
d) inspirací.

17 Absolutní inspirace Bible znamená, že
a) Písmo je ve svém plném rozsahu inspirováno Duchem svatým.
b) některé části Písma jsou inspirovány.
c) Duch svatý inspiruje ty, kdo čtou Bibli.
d) doktríny jsou inspirovány, ale záznamy historických událostí nikoli.

18 Úkolem Ducha svatého v životě a službě Ježíše byla příprava, pomazání
a) a pokoušení Ježíše skrze Satana.
b) a to, že za něj trpěl.
c) a korunovace živého Slova.
d) káznění skrze Slovo.
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19 Oddělení pro Boha a postupná proměna do obrazu Kristova je dílem
Ducha svatého, které označujeme jako
a) znovuzrození.
b) posvěcení.
c) přijetí za syny.
d) pokání.

20 Jako Duch synovství mi Duch svatý dává nové narození a
a) činí mne bezhříšným.
b) postavení dospělého člena Boží rodiny.
c) působí ovoce Ducha svatého.
d) proměňuje můj způsob života.

21 Když apoštol Pavel řekl, že jsme chrámem Božím, měl tím na mysli, že
a) většinu času trávíme na modlitbách.
b) jsme vysvobozeni ze zákona hříchu a smrti.
c) bychom se měli zapojit do práce církve.
d) Duch svatý přebývá v nás.

22 Ve Starém zákoně Duch svatý obvykle sestupoval na vyvolené lidi, aby
mohli
a) obdržet zjevení od Boha.
b) vítězit nad nepřítelem.
c) vykonat zvláštní službu.
d) prožívat Boží přítomnost.

23 Zkušenosti Božích mužů Nového i Starého zákona potvrzují, že Duch
svatý
a) se nepokouší změnit chování člověka.
b) proměňuje slabost v sílu.
c) si vyvoluje silné muže, aby konali jeho dílo.
d) působí nejúčinněji skrze lidi s vůdčími schopnostmi.

24 Které tvrzení nejlépe popisuje, co nastalo po vylití Ducha svatého v den
Letnic?
a) Od tohoto okamžiku začala být služba Ducha svatého v církvi viditelná.
b) Toto zvláštní vylití s první církví skončilo.
c) Od té doby všichni křesťané prožili vylití Ducha svatého.
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KONEC POŽADA VKOPRO ČÁST DRUHOU. Řid' se zbývajícfmi instrukce-
mi v otázkovém listu a pak jej pošli svému instruktorovi nebo kanceláři lCI ve
tvé oblasti. Pokračuj ve studiu částí tieti.
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SruDUNÍ ZPRÁVA 3

Odpověz na všechny otázky do otázkového listu 3. Nezapomeň se podívat na
uvedené příklady - podle nich označuj své odpovědi.

ÚKOL 1 - POŽADA VKV PRO tÁST 3

Pokud tvá odpověd' na tyto otázky je ANO, vyplň černou kroužek 0na
otázkovém listu. Pokud tvá odpověd' je NE, vyplň černou kroužek 0.
1 Přečetl sis pozorně všechny lekce v části 3?

2 Odpověděl jsi na všechny studijní otázky?
3 Vyplnil jsi všechny osobní testy?
4 Zopakoval sis všechny otázky z osobních testů, které jsi zodpověděl ne-

správně?
S Jestliže jsi narazil na tobě neznámá slova, vyhledal sis jejich význam ve

slovníku?

ÚKOL 2 - PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ VĚ1Y

Nástedujict výroky jsou bud' pravdivé nebo nepravdivé. Pokud věta je
PRAVDIVÁ: vyplň černou kroužek (ii"l

NEPRA VDIV A - vyplň černou kroužek""®

6 Bible mluví o bázni Boží jako o něčem nepotřebném.

7 Cílem uctívání je odevzdat chválu Bohu.

8 Cílem duchovních darů je ukázat věřícím, kdo z nich je nejduchovnější.

9 Duchovní dary jsou omezeny na devět darů, vyjmenovaných v lK 12.

10 To, jaký jsem, je důležitější než to, co říkám nebo dělám.

11 Mít dary Ducha svatého je daleko důležitější, než mít ovoce Ducha.

12 Standardem ovoce Ducha je láska.
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ÚKOL 3 - OTÁZKY S VÝBĚREM sPRÁVNÉ ODPOVĚDI

Vyplň černou kroužek před odpovědí, která je podle tebe nejvýstižnější.

13 Které z uvedených slov nejlépe definuje pojem "bázeň Páně"?

a) Zájem c) Svatost
b) Majestát d) Zbožná úcta

14 Která z uvedených možností NENí výsledkem působení bázně Boží?
Bázeň Boží

a) mi brání v tom, abych hřešil. c) přináší uzdravení.
b) mi přináší spasení. d) vede ke smrti.

15 Modlitba v Duchu a zpívání v Duchu nám pomáhají
a) budovat církev.
b) vyjádřit Bohu naše nejhlubší pocity.
c) zjevovat světu Krista.

16 Které z následujících slov lze na různých místech Písma překládat i jako
uctívání?

a) Pokora. c) Služba.
b) Spasení. d) Věrnost.

17 Jazyky, výklad a proroctví jsou označovány jako

a) dary řeči. c) dary služby.
b) dary činění zázraků. d) dary moci.

18 Cílem duchovních darů je oslavit Krista a
a) budovat církev.
b) naplnit duchovní potřeby věřících.
c) vychovávat duchovní vůdce církve.
d) bojovat proti zlu.

19 Mluvení jazyky na veřejnosti
a) je Písmem zakázano.
b) je nejdůležitějším z duchovních darů.
c) by mělo být spojeno s výkladem
d) je někdy provázeno porozuměním tomuto jazyku tím, kdo mluví.
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20 Nejzákladnější z darů moci je dar
a) uzdravování.
b) víry.
c) proroctví.
d) působení zázraků.

21 Jiný výraz pro ovoce Ducha je
a) křesťanský charakter.
b) získávání duší.
c) pastoři, učitelé a evangelisté.
d) osobní vlastnosti.

22 Která z níže uvedených věcí nejlépe dokazuje, co jsem?
a) Proroctví.
b) To, že mám ovoce Ducha svatého.
c) To, že mám dary moci.
d) Křesťanská služba.

23 Jediná věc, ze které budu mít užitek, když se postavím před Krista, je
a) můj křesťanský charakter (láska).
b) to, kolik lidí jsem přivedl ke Kristu.
c) to, kolik let jsem sloužil Bohu.
d) to, jak jsem využíval duchovní dary, které mi byly svěřeny.

24 CO NENÍ odměnou za přinášení ovoce?
a) Je nadčasové.
b) Přináší křesťanskou zralost.
c) Odstraňuje zkoušky jinak běžné pro náš život.
d) Přináší plnost.

KONEC POŽADA VKO PRO ČÁST TŘETf. Řid' se zbývajicími instrukcemi
v otázkovém listu a pak jej pošli svému instruktorovi nebo kanceláfi ICI ve tvé
oblasti. Toto je konec studia tohoto kursu. Vyžádej si u svého instruktora ICI,
aby ti doporučil dalši kurs pro tvé studium.
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Adresa kanceláře ICI ve tvé oblasti, které bys měl odesílat vyplněné
otázkové listy:

Pokud není výše uvedena žádná adresa, posílej své otázkové listy na tuto
adresu:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE
Národní kancelář ČR
Bedřicha Smetany 523

739 61 Třinec I
Česká republika


