SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2010
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 možné až po odevzdání
vyplněných testů dospělé dohlížející osobě a po zalepení do obálky k neprodlenému odeslání nazpět
redakci „Na dobré stopě“ na adresu: Vladislav Jech, Zelenečská 34, 198 00 Praha 9. Pro tento účel může
dospělá dohlížející osoba řešené otázky okopírovat; KOPÍROVÁNÍ bude také potřeba v případě, že na
místě bude nutný jiný počet jednotlivých soutěžních archů (např. kvůli změně týmu vlivem nemoci, přidání
se mladšího soutěžícího ke staršímu týmu apod. dle pravidel).
Mimo pořadí si mohou okopírovat a vyřešit otázky i jiní členové společenství, kde se soutěží – avšak
zásadně v jiné době! Po vrácení opravených soutěžních archů z redakce lze provést konečnou kontrolu.
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) Kdy se vrátili Josef s Marií a malým Ježíšem z Egypta?
a) Když začal v Egyptě hlad.
b) Když bylo Ježíškovi 5 let.
c) Když umřel Herodes.
2) Když Ježíš začal lidem kázat, říkal jim:
a) „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo nebeské království.“
b) „Pojďte ke mně všichni, kdo máte hlad, a já vás nasytím.“
c) „Plemeno zmijí, kdo vám řekl, že máte přijít za mnou?“
3) Ježíš při kázání na hoře také řekl: „Blaze tichým, neboť …
a) ... oni dostanou zemi za dědictví.“
b) ... oni uslyší můj hlas.“
c) ... mluviti stříbro, mlčeti zlato.“
4) Jak Ježíš stručně shrnul celý Zákon a Prorocké knihy?
a) Jednáme s lidmi slušně a vyhovíme jim, když nás poprosí.
b) Jednáme s lidmi tak, aby nám nemohli nic vyčítat.
c) Jednáme s lidmi tak, jak bychom chtěli, aby oni jednali s námi.
5) Když Ježíš mluvil o půstu, radil učedníkům,
a) že se mají tvářit tak, aby každý poznal, že drží půst.
b) že mají jednat tak, aby na nich druzí lidé nepoznali, že drží půst.
c) že se mají někam schovat, aby je nikdo neviděl, a tam držet půst.
6) Kdy začal Ježíš dělat zázrak?
a) Když v Káni Galilejské proměnil na svatbě vodu ve víno.
b) Když vzkřísil Lazara z Betanie.
c) Když uzdravil nemocného u rybníka Bethesda v Jeruzalémě.
7) V rozhovoru s Nikodémem Ježíš řekl: „Bůh neposlal svého Syna na svět, ...
a) .... protože mu bylo lidí líto, ale proto, aby porazil Satana.“
b) ... aby si nechal od druhých sloužit, ale aby byl služebníkem všech.“
c) ... aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“
8) Když učedníci v Samařsku prosili Ježíše, aby se najedl, on jim na to řekl:
a) „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal.“
b) „Mám pokrm, o kterém vy nic nevíte. Nemějte o mě starost.“
c) „Teď není na jídlo čas, máme jiné poslání.“
9) Co řekl Ježíš učedníkům, když k nim přišel po hladině jezera?
a) „Co koukáte? Kdybyste měli víru, tak to dokážete také.“
b) „Ještě větší věci vám ukážu.“
c) „Já jsem to, nebojte se!“
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Pokračování evangelií
10) Když Ježíš vysvětloval, kdo je jeho pravý učedník, říkal, že do království nebeského vejde ten,
a) kdo se správně modlí.
b) kdo činí vůli jeho Otce v nebesích.
c) kdo dokáže prorokovat a vymýtat zlé duchy.
11) Co znamenala semena v podobenství o rozsévači?
a) Ježíšovo slovo
b) Ježíšovy učedníky
c) Boží království
12) Co znamenala perla v podobenství o obchodníku s perlami?
a) Ježíšovo slovo
b) Ježíšova učedníka
c) Boží království
13) Kolikrát máme podle Ježíše odpustit tomu, kdo nám ublíží?
a) Jen tehdy, když se nám nejdřív omluví.
b) Vždycky.
c) Ježíš nám o tom nic neřekl.
14) V podobenství o posledním soudu Ježíš ukazuje, že
a) vzkříšeni budou jen ti, kteří v něj věřili.
b) všechno, co děláme z lásky ke druhým, konáme i jemu.
c) potrestáni budou všichni, kdo nevěřili v Boha.
15) Při poslední večeři Ježíš učedníkům řekl: „Ve světě máte soužení...
a) ... Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“
b) ... Vždyť svět mě nepřijal. Proto neunikne trestu.“
c) ... Ale to všechno jednou skončí a vás nemine odměna.“
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Kniha Ezdráš
1) Proč se Kýros rozhodl vybudovat Boží dům (chrám) v Jeruzalémě?
a) protože jej tím pověřil přímo Bůh
b) protože si chtěl udobřit vzbouřené židovské vůdce
c) protože chtěl přesunout do Jeruzaléma sídlo perské říše
2) Přispěl Kýros na vybavení chrámu z královského pokladu?
a) ne
b) ano, nechal pro tento účel odlít zlaté a stříbrné obětní misky a koflíky
c) ano, vydal nádoby, které z Jeruzaléma odnesl král Nabukadnesar
3) Čím se vyznamenali kněží Jéšua a Zerubábel po příchodu do Jeruzaléma?
a) darovali na stavbu chrámu nejvíce zlata a stříbra
b) začali soudit lid podle Mojžíšova zákona
c) začali budovat Hospodinu oltář
4) Jak lid oslavil položení chrámových základů?
a) mohutnými oběťmi
b) hlaholem a zpěvem
c) mohutnými oběťmi i zpěvem
5) Kde se usadili přesídlenci po příchodu do Judska?
a) v Jeruzalémě
b) ve svých městech
c) ve stanech na poušti, protože všechna města byla rozbořena
6) Kdo byl Ezdráš?
a) znalec Zákona
b) vojenský velitel
c) prorok
7) Ezdráš na cestu do Jeruzaléma dostal také stříbro a zlato, za které měl nakoupit obětní dary pro
Boží dům v Jeruzalémě. Co měl udělat se zbytkem stříbra a zlata?
a) měl je poslat zpátky do Babylóna
b) měl si je nechat jako odměnu
c) měl s nimi naložit podle Boží vůle tak, jak pokládal za dobré
8) U řeky Ahavy vyhlásil Ezdráš půst. Proč tak učinil?
a) aby se před Bohem pokořili a vyprosili si od něj ochranu během cesty do Jeruzaléma
b) protože mnozí Izraelci s sebou nesli svoje domácí bůžky, a tím Hospodina rozezlili
c) protože mnozí Izraelci byli nemocní a nezvládli by dlouhou cestu
9) Přistupovali podle knihy Ezdráš k hodu beránka i lidé, kteří nebyli z rodu izraelského?
a) ne, bylo to zakázané
b) ano, ale pouze tehdy, když se oddělili od pohanské nečistoty
c) ano, k hodu beránka mohl přijít každý, koho Izraelci pozvali
10) Co Ezdráš udělal, jakmile zjistil, že Izraelci si berou za ženy cizinky?
a) začal požadovat, aby tyto ženy přijaly víru v jednoho Boha
b) roztrhl svoje šaty, rval si vlasy i vousy a seděl jako omráčený
c) zaradoval se, že Izraelci se tak dobře smísili s místním obyvatelstvem
N
Strana 4/4

