SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA „STEZKA PÍSMÁKŮ“ 2010
Kategorie M = mladší (10-12 let) - (V týmu jsou 2 až 4 soutěžící nebo soutěží jednotlivec)
Soutěžní tým
(z organizace,
Oddílu apod.)
Jméno a kontakt
dospělého vedoucího
(telefon, e- mail)
Jméno, příjmení
a věk soutěžících
(v počtu 1 až 4)
Poznámky:

Výsledek:

-

Časový limit pro test je 60 minut
V průběhu testu se nesmí používat Bible, vlastní poznámky ani se radit s ostatními.
(ověřit správnou odpověď lze až po odevzdání)
- Správnou odpověď označ křížkem do tabulky na tomto papíře.
- Uděláš-li chybu, pak přes křížek udělej kolečko a označ jinou správnou odpověď.
- Na konci testu odevzdej jen tento list. Listy s otázkami si ponech.
Počet získaných bodů:
(maximum možných bodů = 35)

Evangelia
1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C
8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C
15 A B C

Kategorie M
Ezdráš
1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C
8 A B C
9 A B C
10 A B C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Numeri
A B
A B
A B
A B
A B
A B
A B
A B
A B
A B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

OTÁZKY 2. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2010“
Kategorie M = mladší od 10 do 12 let

Evangelia
1) Kde Jeţíš zahájil své veřejné působení?
a) V Jeruzalémě, neboť tak to bylo předpověděno u proroka Izajáše.
b) V Galileji, ve městě Kafarnaum.
c) To se z evangelií nedá poznat.
2) O původním zaměstnání apoštolů nám Bible:
a) říká, ţe všichni byli rybáři.
b) říká, ţe skoro všichni byli rybáři aţ na jednoho, který byl celník.
c) říká jen něco: čtyři byli rybáři, jeden celník.
3) Jak reagovali učedníci, kdyţ viděli Jeţíše kráčet po hladině jezera?
a) Vyděsili se.
b) Petr za ním skočil do vody.
c) Začali se přít, jestli je to skutečně Jeţíš, nebo nějaký přízrak.
4) Kdy Jeţíš svým učedníkům připomenul slova proroka Izajáše: Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je
daleko ode mne?
a) Kdyţ mu farizeové a zákoníci vytýkali, ţe jeho učedníci porušují tradici otců.
b) Kdyţ se Ţidé podivovali, ţe se Jeţíšovi učedníci nepostí.
c) Kdyţ se s ním saduceové přeli o tom, ţe není vzkříšení z mrtvých.
5) Při jaké příleţitosti řekl Jeţíš svým učedníkům: Nevíte, jakého jste ducha?
a) Kdyţ se ho ptali před prvním rozmnoţením chlebů, kde seţenou chléb pro takový zástup lidí.
b) Kdyţ na něm chtěli, aby seslal oheň z nebe na samařskou vesnici, kde je nepřijali.
c) Kdyţ se začali přít, kdo je mezi nimi největší.
6) Farizeové a zákoníci obviňovali Jeţíše z toho, ţe se rouhá. Kdy to bylo poprvé?
a) Kdyţ o sobě prohlásil, ţe je Boţí syn.
b) Kdyţ řekl: „Já a Otec jsme jedno“.
c) Kdyţ řekl ochrnutému: „Odpouštějí se ti hříchy.“
7) Podobenstvím o nepoctivém soudci a vdově chtěl Jeţíš učedníky:
a) naučit tomu, ţe nepoctivost se nevyplácí.
b) povzbudit k vytrvalosti při modlitbách.
c) poučit o tom, jakou cenu má i ubohá vdova pro Boţí království.
8) V podobenství o hořčičném zrnku jde o
a) růst Boţího království.
b) nezbytnost víry.
c) působení Boţího slova.
9) Jeţíš varoval své učedníky před kvasem farizeů. Co tím myslel?
a) To se nedá z evangelií poznat.
b) Pokrytectví.
c) Lpění na předpisech.
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Pokračování evangelií
10) Jeţíš o svém druhém příchodu hovořil i v podobenstvích. Jsou to tato:
a) O věrnosti sluţebníků, O deseti druţičkách, O hřivnách, O posledním soudu.
b) O nemilosrdném sluţebníku, O zlých vinařích, O deseti druţičkách, O posledním soudu.
c) O ztracené ovci, O hřivnách, O posledním soudu, O návratu krále.
11) V podobenství o boháči a Lazarovi jde hlavně o to, ţe
a) bohatství dovede člověka vţdycky do záhuby.
b) tomu, kdo neposlouchá Mojţíše a proroky, nepomůţe ke změně ţivota ani zázrak.
c) mezi peklem a nebem je nepřekročitelná propast.
12) Jeţíše řekl: „Já jsem chléb ţivota; kdo přichází ke mně,
a) toho nevyţenu ven, neboť proto jsem přišel, abych nasytil hladové a uzdravil nemocné.“
b) s tím zasednu k hostině v království mého Otce.“
c) nikdy nebude hladovět; a kdo věří ve mne, nikdy nebude ţíznit.“
13) Jeţíš svým učedníkům při poslední večeři mimo jiné řekl: „Jestliţe mě milujete, měli byste se
radovat,
a) protoţe vaše jména jsou zapsána v knize ţivota.“
b) vţdyť vláda Satanova nad světem se končí.“
c) ţe jdu k Otci; neboť Otec je větší neţ já.“
14) Jeţíš svým učedníkům při poslední večeři také řekl: „Kdo zůstává ve mně a já v něm,
a) ten nese hojné ovoce.“
b) bude mým učedníkem na věky.“
c) tomu dám moc činit ještě větší skutky, neţ jsem činil já.“
15) Ve své velekněţské modlitbě Jeţíš také prosil svého Otce za své učedníky: „Neprosím, abys je vzal ze
světa, ale
a) aby Ti zachovali věrnost.“
b) abys je zachoval od zlého.“
c) aby zachovali mé slovo.“
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Kniha Ezdráš
1) Co se stalo s těmi, kteří tvrdili, ţe jsou kněţského původu, ale nenašli svůj rodokmen v seznamu
izraelských rodů?
a) Byli vyloučeni z kněţství jako nezpůsobilí a museli se vrátit zpátky do Babylóna.
b) Byli vyloučeni z kněţství jako nezpůsobilí, ale mohli zůstat v Judsku.
c) Museli odpřisáhnout před Bohem, ţe jsou kněţského původu, a pak se mohli stát kněţími.
2) Na jaké skupiny jsou v knize rozděleni ti, kteří přišli do Judska v první vlně?
a) na izraelské muţe, kněţí, levity, zpěváky, syny vrátných a chrámové nevolníky
b) na izraelské muţe, kněţí a levity
c) na izraelské muţe, kněţí, levity, zpěváky, řemeslníky a předáky
3) Jak dlouho původní obyvatelé Jeruzaléma bojovali proti stavbě chrámu?
a) aţ do období vlády krále Dareia
b) pouze během období vlády krále Kýra
c) pouze do období vlády krále Artaxerxe I.
4) Kteří dva proroci prorokovali Ţidům v době dobudování chrámu?
a) Nahum a Abakuk
b) Ageus a Zacharjáš
c) Izajáš a Jeremjáš
5) Který král objevil výnos krále Kýra o povolení stavby chrámu?
a) Xerxes
b) Artaxerxes II.
c) Dareios
6) Kdyţ tento král výnos nalezl, rozhodl se jednat v souladu s ním a stavbu chrámu podpořit. Jaký způsob
však nezvolil?
a) vydat rozkaz, aby byla na stavbu chrámu uspořádána sbírka
b) vydat rozkaz, aby byly náklady na stavbu chrámu propláceny z královských prostředků
c) vydat rozkaz, aby se místodrţitelé do stavby chrámu nevměšovali
7) V knize Ezdráš je popsáno slavení dvou ţidovských svátků. O jaké se jednalo?
a) slavnost novolunní a chanuka
b) hod beránka a chanuka
c) hod beránka a svátek stánků
8) Ezdráš dostal za úkol ustanovit soudce a rozhodčí, kteří by soudili lid v Zaeufratí (Judsku). Jaký trest
za nedodrţení Boţího nebo královského zákona mohli uloţit?
a) vězení, peněţitou pokutu a vyhnanství, ale ne trest smrti
b) vězení, peněţitou pokutu, vyhnanství a trest smrti
c) pouze vězení, peněţitou pokutu a nucené práce
9. Jaké řešení navrhl Šekanjáš, syn Jechíelův, pro Izraelce, kteří se oţenili s cizinkami?
a) aby své manţelky - cizinky i jejich děti Izraelci propustili
b) aby odváděli zvláštní poplatek do chrámové pokladny
c) aby byli tito muţi vyobcováni z Izraele
10. Kdyţ Ezdráš přijal Šekanjášův návrh, dal do Jeruzaléma svolat všechny izraelské přesídlence. Co
hrozilo těm, kteří se na setkání nedostaví do tří dnů?
a) přijdou o všechen dobytek
b) polovinu svého majetku musí odvést jako daň do chrámové pokladnice
c) všechen jejich majetek propadne klatbě a oni budou vyloučeni ze shromáţdění přesídlenců
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Kniha Numeri
1) Čím byli lévijci pro Hospodina?
a) Byli místo všech prvorozených v Izraeli odevzdáni Bohu.
b) Bůh vnímal všechny kmeny stejně, lévijci neměli zvláštní postavení.
c) Byli Hospodinu trnem v oku, proto byli na okraji společenství.
2) Jakou zkoušku musela podstoupit ţena, kdyţ na ni muţ ţárlil?
a) Před 20 svědky měla odpovědět na 3 otázky, které jí poloţil kněz.
b) Ţádnou, byla ihned ukamenována.
c) Měla vypít vodu, do které kněz vhodil prach.
3) Zástupce z Efrajimova pokolení, který byl prozkoumávat zaslíbenou zemi, se jmenoval Hóšea. Mojţíš
mu však dal jiné jméno. Které to bylo?
a) Káleb
b) Jozue
c) Izachar
4) Kdo to byl Kórach?
a) Vůdce vzpoury proti Mojţíšovi, která skončila Boţím zásahem.
b) Vůdce lévijců, kteří byli nejvěrnější Mojţíšovi.
c) Mojţíšův švagr, který Izrael na Mojţíšovu prosbu provázel pouští.
5) Co se událo s Áronovou holí?
a) Aron jí trestal kaţdého, kdo reptal proti Mojţíšovi.
b) Rozkvetla a vyrostly na ní mandle.
c) Vyrostly na ní fíky.
6) Jaké dědictví zaslíbil Hospodin lévijcům?
a) Nejlepší území uprostřed Izraele, kde měl stát i stan setkávání.
b) Ţádné území, ale desátky všech Izraelitů.
c) Platil pro ně stejný slib jako pro všechny.
7) Jak probíhala cesta Izraelitů přes území Édomců
a) Vůbec tudy nešli, nýbrţ Édom obešli.
b) Proběhla v míru, jídlo a pití zaplatili.
c) S Édomci válčili a Bůh jim dal vítězství.
8) Na které hoře zemřel Áron?
a) na Sinaji
b) na Orébu
c) na Hóru
9) Kdo to byl Balák?
a) Prorok, který chtěl proklít Izrael.
b) Izraelita, který vedl vzpouru proti Mojţíšovi.
c) Moábský král.
10) Kdo řekl: „Co jsem ti udělala, ţe mě jiţ potřetí biješ?“
a) Mojţíšova sestra Mirijam.
b) Oslice.
c) Balákova ţena.
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