SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA „STEZKA PÍSMÁKŮ“ 2010
Kategorie S = starší (13-16 let) - (V týmu jsou 2 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 2)
Poznámky:

Výsledek:

-

Časový limit pro test je 90 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 = 50 )

Kategorie S
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

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

C
C
C
C
C
C
C
C
C
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

1. a 2. Tes.
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

OTÁZKY 2. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2010“
Kategorie S = nejstarší od 13 do 16 let
dále arch platí pro soutěţící MP = mimo pořadí
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) Mojţíš měl na Boţí příkaz sečíst Izrael. Kdo přesně byl počítán?
a) Kaţdý muţ a ţena starší 18 let.
b) Kaţdý muţ starší 20 let, který byl schopen boje.
c) Kaţdý muţ starší 30 let, který měl zkušenost s bojem.
2) Kdyţ se Izraelité ve svém pochodu zastavili, jak vypadal jejich tábor?
a) Mojţíš vţdy rozměřil provazem území pro jednotlivé rody. Vybral jim místo losem a označil ho
výsostným kůlem.
b) Kdyţ se truhla smlouvy zastavila, kaţdá rodina si vybrala místo, které pro ni bylo přijatelné.
c) Bůh přesně předepsal pozice jednotlivých rodů. Místo mělo být označeno praporem a znakem
rodu.
3) Rod Lévi měl být započítán do jiného seznamu. Jaká zde byla kritéria?
a) Byl sečten kaţdý muţ i kaţdá ţena od 20 let výše.
b) Sčítáni byli pouze muţi od 20 let výše, schopní sluţby ve svatyni.
c) Sčítáni měli být všichni muţského pohlaví od jednoho měsíce výše.
4) Kdo to byl nazír a jak se dal snadno poznat?
a) Byl to člověk, který na určitý čas svůj ţivot (čas) naprosto věnoval Bohu. Nepil alkohol, nestříhal
si vlasy a nedotýkal se mrtvých.
b) Byl to izraelský elitní bojovník. Jedl vţdy nejtučnější maso, pil nejlepší víno a nestříhal si vlasy.
c) Byl to člověk, který byl oddělen pro Hospodina. Nepil alkohol, nejedl nečisté maso a měl
oholenou hlavu.
5) Jedno z následujících tvrzení o Jozuovi není pravdivé. Které?
a) Jozue byl vyslán spolu s dalšími jedenácti zvědy do zaslíbeného Kanaanu.
b) Kdyţ Izrael bojoval proti Amálekovi, Jozue s Áronem podpírali Mojţíšovi ruce a Hospodin Izraeli
dopomohl k vítězství.
c) Jozue chtěl zabránit, aby dva muţi uprostřed tábora samovolně prorokovali.
6) Izraelity v jednom místě napadli ohniví hadi. Jaký protilék byl pro ty, které uštkl had?
a) Pohled na hada ohnivce, kterého Mojţíš zhotovil a připevnil na tyč.
b) Ţádný. Kdo byl uštknut, umřel.
c) Mojţíš s Áronem na ně vkládali ruce a prosili Hospodina o jejich uzdravení.
7) Kdo řekl: „Co jsem ti udělala, ţe mě jiţ potřetí biješ?“
a) Mojţíšova sestra Mirijam.
b) Oslice.
c) Skála u Meriby, kdyţ do ní Mojţíš opakovaně udeřil.
8) Co to byl urím?
a) Označení pro oltář, který stál ve svatyni.
b) Prostředek, kterým se velekněz doptával na Hospodinovo rozhodnutí.
c) Nádoba, ve které se uchovával oheň.
9) Jak se měli Izraelité nastěhovat do zaslíbené země?
a) Měli ţít v míru s jejími původními obyvateli.
b) Zemi měli vyčistit od všech původních obyvatel.
c) Země byla prázdná, stačilo ji jen rozdělit.
10) Kolik bylo útočištných měst?
a) 6
b) 48
c) 12
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Epištoly 1. + 2. Tesalonickým
1. Co se z Pavlova dopisu dozvídáme o tesalonické církvi?
a) Za svou víru se styděli a raději o ní moc nemluvili.
b) Jejich jednání bylo plné nekalých úmyslů a pomluv.
c) O jejich víře se vědělo široko daleko.
2. Proč byl Timoteus poslán do tesalonické církve?
a) Měl tesalonické utvrdit ve víře a pomoci jim tak obstát v souţení.
b) Měl sjednat pořádek s těmi, kdo vedou zahálčivý ţivot, a pokračovat dál do Korintu.
c) Měl vystřídat v misijní sluţbě nemocného Barnabáše.
3. Musel Pavel kárat tesalonické křesťany?
a) Ano, ale jen ty ze Ţidů, protoţe příliš dbali na dodrţování Zákona, svátků a obřízky.
b) Ano, protoţe zcela zapomněli na smlouvu, kterou Hospodin uzavřel se svým lidem.
c) Nekáral je.
4. Proč Pavel a jeho spolupracovníci v Tesalonice pracovali?
a) Protoţe jiţ vyčerpali všechny finanční prostředky od jeruzalémské církve.
b) Aby nebyli Tesalonickým na obtíţ.
c) Ve skutečnosti nepracovali. Prací nazývali své vyučování a kázání evangelia.
5. O prorockých darech Pavel tesalonickým píše,
a) ţe jimi nemají ztrácet čas.
b) ţe jimi nemají pohrdat.
c) ţe si na ně mají dát veliký pozor.
6. Ohledně představených dává Pavel Tesalonickým tuto radu:
a) Poslouchejte je na slovo, vţdyť skrze ně mluví náš Pán.
b) Velmi si jich vaţte a milujte je pro jejich dílo.
c) Buďte vůči nim obezřetní a nezapomínejte, ţe jsou jen vašimi sluţebníky.
7. Jakým způsobem si mají tesaloniční získat úctu lidí mimo církev?
a) Pokojným ţivotem a prací vlastníma rukama.
b) Horlivým zvěstováním Boţího evangelia.
c) Ţádným, mají si naopak připomínat, ţe k nim tito lidé nepatří a tak je zahanbit.
8. Jaké bude pořadí událostí, aţ zazní zvuk Boţí polnice a sám Pán sestoupí z nebe?
a) Povel, hlas archanděla, zvuk polnice, sestoupení Páně, vzkříšení zemřelých v Kristu, uchvácení
ţivých vstříc Pánu.
b) Povel, sestoupení Páně, hlas archanděla, zvuk polnice, uchvácení ţivých vstříc Pánu, vzkříšení
zemřelých v Kristu.
c) Sestoupení Páně, povel, zvuk polnice, hlas archanděla, vzkříšení zemřelých v Kristu, uchvácení
ţivých vstříc Pánu.
9. Které ponaučení Pavel tesalonickým nenapsal?
a) „Kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.“
b) „Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vţdycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči
všem.“
c) „Nemějte radost, kdyţ přichází souţení, ale v modlitbách neustávejte, za všech okolností
děkujte.“
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Pokračování epištol 1. + 2. Tesalonickým
10. Co lidi překvapí jako zloděj?
a) Veliké souţení před dnem Páně.
b) Den Páně.
c) Zahálčivost bratří, kteří očekávají brzký příchod dne Páně.
11. Co je podle Pavla předzvěstí spravedlivého Boţího soudu?
a) To, ţe lidé neznají Boha a odpírají poslušnost evangeliu.
b) To, ţe vůdcové a představení si navzájem odplácí zlé zlým.
c) To, ţe víra tesalonického sboru je vytrvalá v kaţdém pronásledování a útisku.
12. Jak si měli tesaloničtí ověřit, ţe za autorstvím druhého listu Tesalonickým stojí apoštol Pavel?
a) Dopis přinesl Timoteus, který měl zároveň dohlédnout, aby si jej přečetli všichni bratří.
b) Pozdrav byl psán Pavlovou rukou, tím byl údajně ověřen kaţdý Pavlův dopis.
c) Pavel se v dopise zmiňuje o skutečnostech, o kterých nikdo jiný nemohl vědět.
13. Člověk nepravosti, Syn zatracení je ten, kdo
a) se opíjí, není střízlivý, neoblékl víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu.
b) se povýší nade všecko, co má jméno Boţí nebo čemu se vzdává boţská pocta.
c) je v nepřátelství s Bohem, brání kázání cesty spásy a tak jen dovršuje míru svých hříchů.
14. Proč je v druhém listu Tesalonickým napsána věta: „Kdo nechce pracovat, ať nejí!“
a) Protoţe někteří členové tesalonické církve byli zahálčiví a pořádně nepracovali.
b) Protoţe do tesalonické církve přicházeli samozvaní apoštolové, kteří se nechávali ţivit.
c) Protoţe do Tesaloniky dorazila ţádost o finanční podporu misionářů v Efezu.
15. Klamná znamení a zázraky
a) budou důsledkem toho, ţe je konají ti mnozí, kteří odpírají poslušnost pravdě.
b) bude konat ten zlý, který přijde v moci satanově.
c) nemůţe konat nikdo, neboť sláva i moc patří jen Bohu samému.
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