SOUTĚŢNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŢE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2010
Kategorie N = nejmladší do 9 let včetně, počet v týmu jsou 2 aţ 4 soutěţící
Soutěţní tým
(z organizace,
oddílu, příp.
další informace)
Jméno, příjmení
a adresa (tel., email) odpovědné
dospělé osoby
Jméno, příjmení
a věk soutěţících (v počtu
1 nebo
maximálně 4)
Poznámky:
V prvním kole můţe soutěţit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého
kola potřebné body, nabídnou mu organizátoři v 2. kole moţnost spojení
s neúplným týmem (stejná zásada platí pro případ onemocnění v týmu).
Tuto nabídku nemusí akceptovat a můţe soutěţit dále jako jednotlivec.
Soutěţící ve věku od 10 do 12 let včetně ani ve věku od 13 aţ 16 let včetně nesmí
v tomto týmu soutěţit – soutěţí v kategoriích M a S.
Soutěţící ve věku do 9 let včetně však můţe soutěţit v týmu jak mladším
(kategorie M) tak starším (kategorie S).
ČASOVÝ LIMIT PRO ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK = 40 minut.
Organizátoři spoléhají na to, ţe soutěţící budou pracovat samostatně a vyplní tyto soutěţní archy
bez pouţití Bible a ţe také přesně dodrţí časový limit, vyhrazený k samotnému vyplnění testu, aby
soutěţ pro všechny probíhala stejně spravedlivě.
Vyplývá z toho, ţe ověřit si správné řešení kontrolou podle Bible je tedy přípustné aţ po
odevzdání vyplněných testů dospělé dohlíţející osobě. K tomu účelu si soutěţící můţe dělat
poznámky.
OZNAČENÍ ŘEŠENÍ OTÁZEK: Správnou odpověď označíme kříţkem a při opravě v rámci
časového limitu zakříţkujeme správnou odpověď a nesprávnou odpověď škrtneme a vedle
připíšeme „opraveno“. Postup je vidět na příkladu níţe.
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Evangelia
1) 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.
2) 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.
3) Při jaké příleţitosti Jeţíš řekl: „Ţeň je velká, ale dělníků málo?"
a) Kdyţ v Galileji byl nedostatek chleba.
b) Kdyţ mu bylo líto zástupů lidí, kteří byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.
c) Kdyţ se ho farizeové ptali, proč se jeho učedníci nepostí.
4) Kdy řekl Jeţíš: „Přichází hodina, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a
v pravdě“?
a) Kdyţ se přel s farizeji a zákoníky v jeruzalémském chrámu.
b) Kdyţ hovořil se samařskou ţenou u Jákobovy studny.
c) Při poslední večeři.
5) Jeţíš jednou uzdravil u rybníka Siloe člověka, který byl slepý od narození. Jak se ten člověk
jmenoval?
a) Bartimaios
b) Natanael
c) To se v Bibli nepíše.
6) Při jaké příleţitosti Jeţíš řekl: „Hle, já jsem s vámi po všecky dny aţ do skonání tohoto věku“?
a) Kdyţ saduceové tvrdili, ţe není vzkříšení z mrtvých.
b) Kdyţ se loučil v Galileji se svými učedníky po svém vzkříšení.
c) Kdyţ se ho učedníci ptali na konec světa.
7) Jeţíš řekl, ţe on je pravý vinný kmen a jeho učedníci jsou ratolesti na tom kmeni. Co tím chtěl
vyjádřit?
a) Pokud budeme spojeni s Jeţíšem, ponese nás ţivot dobré ovoce. Bez něj naopak nedokáţeme
nic.
b) Pravý učedník statečně brání Jeţíše Krista.
c) Je nezbytné, abychom pili jeho krev, která je proměněným vínem.
8) V podobenství o deseti druţičkách nám Jeţíš ukazuje, ţe
a) mladá děvčata nemají příliš spěchat se vdáváním.
b) máme být kdykoliv připraveni na Jeţíšův příchod.
c) nezáleţí na tom, jak jsme oblečeni, ale jaké máme srdce.
9) Kdyţ se na moři strhla veliká bouře, Jeţíš spal. Učedníci ho pobudili a on řekl:
a) „Proč jste mě vzbudili, vy ustrašenci?“
b) „Proč nespíte, vy malověrní?“
c) „Proč jste tak ustrašení, vy malověrní?“
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Pokračování evangelií
10) Kdyţ Jeţíš mluvil o „třísce v oku bratra a trámu ve tvém vlastním oku“, mínil tím
a) nehodu, která se stala v rybářské osadě.
b) ţe na druhých nám vadí kaţdá maličkost a sami se přitom chováme hrozně.
c) ţe někdo hřeší míň a někdo víc.
11) Kdyţ Jeţíš nabádal lidi, aby si nedělali starosti o oděv, mluvil o:
a) polních liliích a polní trávě.
b) planých růţích a polních liliích.
c) polní trávě a planých růţích.
12) První den po sobotě potkaly dvě ţeny u hrobu Jeţíše. Jeho první slova byla:
a) „Utíkejte!“
b) „Proč se divíte?“
c) „Buďte pozdraveny!“
14) Při poslední večeři Jeţíš řekl: „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal,
a) byli se mnou tam, kde jsem já.“
b) činili stejné zázraky, jako já.“
c) byli uchráněni od pokušení tohoto světa.“
15) Jeţíš po svém vzkříšení při setkání s Marií Magdalskou řekl: „Jdi k mým bratřím a pověz jim,
a) ţe jsem přemohl smrt a je mi dána vláda nad vším.“
b) ţe vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“
c) ţe mě uvidí v Galileji, jak jsem jim uţ dříve řekl.“
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Kniha Ezdráš
1) Čím měli místní obyvatelé podle výnosu krále Kýra podpořit budování chrámu v Jeruzalémě?
a) Propuštěním svých ţidovských otroků.
b) Svými dary a oběťmi.
c) Svým modlitbami.
2) Kdy se začaly na místě chrámu obětovat zápalné oběti?
a) Ještě před poloţením základů chrámu.
b) Poté, co byly poloţeny základy.
c) Poté, co byl chrám dokončen.
3) Obyvatelé, kteří byli v Jeruzalémě před příchodem Ţidů vracejících se ze zajetí, proti výstavbě
chrámu bojovali. Jak?
a) Pohrůţkami, podplácením královských rádců i ţalobou ke králi.
b) Vraţdami a krádeţemi stavebního materiálu.
c) Kouzly svých kněţí.
4) Co král Artaxerxes I. udělal, kdyţ si přečetl dopis, který mu poslali kancléř Rechúm a písař
Šimšaj?
a) Poslal do Jeruzaléma vojsko, aby stavbě chrámu zabránilo.
b) Prošetřil obvinění a zjistil, ţe jsou nepodloţená, ale stavbu stejně pozastavil.
c) Pověřil Rechúma a Šimšaje, aby Ţidům zabránili ve stavbě chrámu.
5) Proč se král Dareios ve svém výnosu o stavbě chrámu také rozhodl zásobovat jeruzalémské kněze
vším nezbytným ke kaţdodenním obětem?
a) Chtěl, aby se kněţí modlili za něj a za jeho syny.
b) Chtěl, aby se kněţí modlili za jeho úspěchy ve válkách s okolními národy.
c) Povaţoval to za svou královskou povinnost.
6) Jak se zachovali zaeufratští úředníci, kdyţ zjistili, ţe král Dareios podporuje stavbu chrámu
v Jeruzalémě?
a) Byli zahanbeni a vzdali se svých míst.
b) Jednali svědomitě podle králových pokynů.
c) Snaţili se krále přesvědčit, aby to nedělal.
7) S jakým posláním přišel Ezdráš do Jeruzaléma?
a) Aby vystřídal neschopného jeruzalémského velekněze.
b) Aby jako vyslanec perského krále dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle zákona svého
Boha.
c) Aby byl hlavním soudcem v Jeruzalémě a celém Judsku.
8. Jak král Artaxerxes II. podpořil izraelské kněze, levity a ostatní sluţebníky v Boţím domě v
Jeruzalémě?
a) Kaţdý rok jim poskytoval dávku z královské pokladnice.
b) Poskytl jim sluţebníky, kteří se postarají o jejich majetek, zatímco se věnují sluţbě
v chrámu.
c) Rozhodl, ţe se jim nesmějí vyměřit ţádné daně, dávky z úrod ani jiné poplatky.
9. Co bylo špatného na tom, ţe si Izraelci brali za manţelky cizinky?
a) Cizinky odvracely své muţe od věrnosti Hospodinu.
b) Museli zůstat v zemi, odkud pocházela jejich manţelka.
c) Cizinky nebyly tak šikovné jako izraelské ţeny a přidělávaly izraelským muţům práci.
10. Kolik kněţí si přivedlo ţeny - cizinky?
a) Ţádný, kněţí se nesměli ţenit.
b) Ţádný, ţeny - cizinky si z chrámových sluţebníků přivedli jen levité a zpěváci.
c) Několik ano, ale takových bylo méně neţ dvacet.
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