SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2009
Kategorie N = nejmladší do 9 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící
Soutěžní tým
(z organizace,
oddílu, příp.
další informace)
Jméno, příjmení
a adresa (tel., email) odpovědné
dospělé osoby
Jméno, příjmení
a věk soutěžících (v počtu
1 nebo
maximálně 4)
Poznámky:
V prvním kole může soutěžit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého kola
potřebné body, nabídnou mu organizátoři v 2. kole možnost spojení s neúplným
týmem (stejná zásada platí pro případ onemocnění v týmu).
Tuto nabídku nemusí akceptovat a může soutěžit dále jako jednotlivec.
Soutěžící ve věku od 10 do 12 let včetně ani ve věku od 13 až 16 let včetně nesmí
v tomto týmu soutěžit – soutěží v kategoriích M a S.
Soutěžící ve věku do 9 let včetně však může soutěžit v týmu jak mladším (kategorie
M) tak starším (kategorie S).
ČASOVÝ LIMIT PRO ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK = 40 minut.
Organizátoři spoléhají na to, že soutěžící budou pracovat samostatně a vyplní tyto soutěžní archy bez
použití Bible a že také přesně dodrží časový limit, vyhrazený k samotnému vyplnění testu, aby soutěž pro
všechny probíhala stejně spravedlivě.
Vyplývá z toho, že ověřit si správné řešení kontrolou podle Bible je tedy přípustné až po odevzdání
vyplněných testů dospělé dohlížející osobě. K tomu účelu si soutěžící může dělat poznámky.
OZNAČENÍ ŘEŠENÍ OTÁZEK: Správnou odpověď označíme křížkem a při opravě v rámci časového
limitu zakřížkujeme správnou odpověď a nesprávnou odpověď škrtneme a vedle připíšeme „opraveno“.
Postup je vidět na příkladu níže.
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Evangelia
1) Kdo řekl tuto větu: „Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení?“
a) Ježíš
b) apoštol Petr
c) Marie, maminka Ježíšova
2) O starci Simeonovi se v Lukášově evangeliu říká, že to byl …
a)
… člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele.
b)
… muž moudrý, za kterým chodily zástupy pro radu.
c)
… představený synagogy v Nazaretě.
3) Jaký byl Ježíšův postoj k jídlu?
a) Jedl podobně jako každý tehdejší Žid.
b) Vůbec nepotřeboval jíst.
c) Odmítal jíst maso – byl vegetariánem.
4) Kde začal Ježíš poprvé kázat evangelium?
a) To se v Bibli nepíše.
b) V Jeruzalémě.
c) V Galilei.
5) Ježíš uzdravil v Kafarnau ochrnulého muže, kterého k němu přinesli jeho čtyři přátelé na nosítkách,
když viděl …
a) … jeho víru.
b) … víru těch přátel.
c) … víru lidí kolem shromážděných.
6) Když se zákoníci a farizeové divili, že Ježíš jí s celníky a hříšníky, Ježíš jim řekl:
a) „Pokrytci, což nemá každý den dost svého trápení?“
b) „Vyjměte nejdřív trám ze své oka!“
c) „Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“
7) Ježíš u svých podobenství ….
a) … nikdy nevykládal, co znamenají.
b) … někdy svým učedníkům objasnil, co znamenají.
c) … vykládal, co znamenají, všem, když ho o to požádali.
8) Kdy Ježíš řekl podobenství o tom, že se mladé víno nedává do nových měchů?
a) Když vykládal učedníkům o síle modlitby.
b) Když vysvětloval, proč se jeho učedníci nepostí jako učedníci Janovi nebo farizeů.
c) Když vysvětloval, jak se šíří Boží království.
9) Doplňte správně Ježíšovu větu: „Blaze vám, chudí, neboť ….
a) … vaše je království Boží.“
b) … budete nasyceni.“
c) … není nic skrytého, co nebude jednou odhaleno.“
10) O kom Ježíš prohlásil: „Tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli.“
a) O Samařance, která v něm poznala Syna Božího.
b) O své mamince Marii.
c) O římském setníkovi, kterému uzdravil otroka.
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Pokračování evangelií
11) Když učedníci Ježíše probudili v loďce na rozbouřeném jezeru, co jim řekl?
a) „Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“
b) „Proč mě budíte? Což nevíte, že mě moře i bouře poslouchají?“
c) „Dobře jste učinili, služebníci věrní a prozíraví – a já vás odměním v čas příhodný.“
12) Doplňte tuto Ježíšovu větu o následování: „Kdo by chtěl zachránit svůj život, ….
a) … ten musí být jako malé dítě...“
b) … ten o něj přijde...“
c) … tomu nezbývá, než se ustavičně modlit...“
13) Kdy se Petr pokusil Ježíše kárat kvůli tomu, že jim řekl o svém budoucím utrpení a smrti?
a) Když jim to Ježíš říkal poprvé.
b) Když jim to Ježíš říkal podruhé.
c) Když viděl, jak Ježíš vítají v Jeruzalémě nadšené zástupy.
14) Kdy se (podle Lukášova evangelia) začali učedníci hádat o to, kdo je mezi nimi největší?
a) Když přicházeli k Jeruzalému.
b) Při poslední večeři.
c) Když se vrátili z úspěšné cesty po izraelských městech.
15) Kdo řekl větu „Proč hledáte živého mezi mrtvými?“
a) Andělé ženám uvnitř prázdného hrobu.
b) Ježíš učedníkům, kteří nechtěli věřit v jeho vzkříšení.
c) Ženy učedníkům, kteří hledali Ježíšovo tělo v prázdném hrobě.
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Rút

1) Proč se Noemi vracela zpátky do Judska?
a) Stýskalo se jí po jeruzalémském chrámu.
b) V cizí zemi jí zemřel muž i oba synové a zůstala tam sama.
c) V zemi, kde bydlela, nastal hlad.

2) Jak Rút odpověděla Noemi, když ta ji přemlouvala, aby se vrátila domů a nešla s ní do Judska?
a) „Beze mne bys zůstala navždy opuštěná. Budu se o tebe starat.“
b) „V naší zemi je hlad, zatímco v Jeruzalémě je všeho hojnost. Nech mne jít s tebou.“
c) „Ať se mnou Hospodin udělá, co chce. Rozdělí nás od sebe jen smrt.“
3) Kam spolu došly Rút a Noemi?
a) do Jeruzaléma
b) do Betléma
c) do Ninive
4) Jak Noemi oslovovala Rút?
a) má dcero
b) Rút
c) má snacho

5) Když Boáz poprvé oslovil Rút, řekl jí:
a) „Nechoď sbírat na jiné pole a neodcházej odtud.“
b) „Co tě přivedlo na moje pole?“
c) „Jsi skutečně krásná.“
6) Jak mu Rút odpověděla?
a) „Tvá řeč je pro mě jako plást medu.“
b) „Jak to, že jsem u tebe došla přízně, že se mě ujímáš, ač jsem cizinka?“
c) „Tvá příbuzná Noemi mě sem poslala, neboť jsi muž spravedlivý.“
7) Boáz také pak Rút řekl:
a) „Nevím sice, kdo jsi, ale náš zákon nám přikazuje chránit cizince.“
b) „Budeš pod mou ochranou, neboť jsem si tě oblíbil.“
c) „Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj skutek.“

8) Co se stalo, když Bóaz zjistil, že Rút k němu přišla v noci na humno?
a) Pokáral ji za její troufalost, ale pak jí to odpustil.
b) Nejdřív se vyděsil, ale když zjistil, že je to Rút, slíbil jí, že bude její zastánce.
c) Poslal ji hned domů, aby nevznikly řeči.
9) Když Rút Noemi vyprávěla, co se v noci na humně přihodilo, Noemi ji
a) pochválila za šikovnost
b) doporučila, aby vyčkala, co se bude dít
c) poslala s dárkem za Boázem
10) Rút a Boázovi se nakonec narodil syn, který se jmenoval
a) Obéd
b) Boáz
c) Jišaj
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