SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2011“
Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící
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, 2, 3 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 dosaţení 13 let aţ do 16 let včetně nesmí v tomto týmu soutěţit soutěţí jen v týmu kategorie S.
Soutěţící ve věku do 12 let včetně však můţe soutěţit v týmu starším (kategorie S).

ČASOVÝ LIMIT PRO ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK = 60 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 moţné aţ po odevzdání
vyplněných testů dospělé dohlíţející 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) Jak odpověděl Jan Křtitel vojákům, kdyţ se ho ptali, co mají dělat, aby dali najevo snahu změnit smýšlení?
a) „Kdo s čím zachází, tím také schází. Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.“
b)„Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým ţoldem.“
c) „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, ţe můţete utéci před nastávajícím hněvem?“
2) Jeţíš zahájil své kázání na hoře těmito slovy:
a) „Blahoslavení chudí duchem, neboť jim rozum nepřekáţí v cestě do mého království.“
b)„Blaze chudým, neboť snáze projde velbloud uchem jehly, neţ bohatý do Boţího království.“
c) „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je nebeské království.“
3) Doplňte následující Jeţíšův výrok: „Vy jste světlo světa. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše
dobré skutky
a) … a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“
b)… a měli vás rádi.“
c) … a stali se mými učedníky.“
4) Co je podle Jeţíše poznávacím znamením pravého učedníka?
a) To, ţe poctivě plní všechna přikázání, dodrţuje všechny svátky, dává almuţny a pravidelně chodí na
bohosluţby.
b) To, ţe skutečně plní Boţí vůli.
c) To je u kaţdého člověka různé, proto také Jeţíš doporučoval „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“
5) Doplňte následující Jeţíšův výrok: „Nikdo nemá větší lásku neţ ten,
a) … kdo rozdá všechen svůj majetek chudým.“
b) … kdo opustí pro mne a pro mé jméno svého otce i matku, manţelku i své děti a následuje mne.“
c) … kdo poloţí ţivot za své přátele.“
6) V rozmluvě s Nikodémem Jeţíš mimo jiné řekl: „Vţdyť Bůh neposlal svého Syna na svět,
a) … aby svět unikl soudu, nýbrţ aby svět byl skrze něj spravedlivě odsouzen.“
b) …aby mu přinesl spravedlnost, nýbrţ aby mu přinesl pokoj a odpuštění.“
c) … aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn.“
7) Jeţíš se přirovnával k
a) vinnému kmeni, čisté vodě, chlebu ţivota.
b) chlebu ţivota, dobrému pastýři, vinnému kmeni.
c) dobrému pastýři, slovu ţivota, dveřím.
8) Kdyţ Jeţíšovi vytýkali, ţe vyhání zlé duchy ve jménu Belzebula, kníţete démonů, tak jim řekl:
a) „Jestliţe já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši ţáci?“
b) „Satan je vaším otcem a mně chcete něco vytýkat! Jste obílené hroby plné špinavosti.“
c) „Nevíte, co mluvíte. Vy však říkáte: Víme. Proto je vaše vina větší.“
9) Jednou se Jeţíš potkal se samařskou ţenou u studnice a poţádal ji, aby mu dala napít. Jak to dál pokračovalo?
a) Samařanka mu dala napít a on jí za odměnu proměnil dţbán z nepálené hlíny na zlatý.
b) Samařanka se podivila, ţe s ní vůbec Jeţíš mluví, dali se do hovoru a Jeţíšovi nejspíš nakonec napít
nedala.
c) Samařanka se Jeţíše polekala, a proto Jeţíš jí sám dal napít.
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Pokračování evangelií
10) Kdyţ zástupy lidí zůstaly s Jeţíšem na opuštěném místě za Tiberiadským jezerem, Jeţíš vyzval svoje
učedníky, aby těm všem lidem dali najíst. Ondřej na to odpověděl: „Je tu jeden chlapec, který má pět chlebů
a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“. Na to Jeţíš řekl:
a) „Samozřejmě. Vy sami byste nic nedokázali, ale já těm lidem dám najíst.“
b)„Ať se všichni posadí.“
c) „Ondřeji, tak dlouho jsem s vámi, a nerozumíš mi?“
11) Jeţíš řekl: „Chléb, který já dám, je mé tělo, dané za ţivot světa“. Ţidé, kteří to slyšeli, se mezi sebou přeli:
a) „Jaktěţiv nikdo takhle nemluvil, ale kdo to bude chtít poslouchat?“
b) „Je to blázen, vůbec neví, co mluví!“
c) „Jak nám ten člověk můţe dát k jídlu svoje tělo?“
12) Co Jeţíš objasňoval svým posluchačům podobenstvím o domu postaveném na písku?
a) Jak dopadne ten, kdo jeho slova jen poslouchá, ale neřídí se podle nich.
b) Jak je důleţité, aby měl člověk pevné základy víry.
c) Jak dopadne člověk, který spoléhá hlavně na svůj rozum.
13) Jeden zákoník přišel za Jeţíšem a řekl: „Mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš.“ Jeţíš mu na to
odpověděl:
a) „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu sloţil.“
b) „Vpravdě ti říkám: Nejsi daleko od Boţího království.“
c) „Nevíš, co ţádáš, vţdyť Syn člověka nepřišel, aby vládnul, ale aby slouţil a dal svůj ţivot jako výkupné
za mnohé.“
14) Kdyţ se farizeové divili, ţe Jeţíš jí s celníky a hříšníky, Jeţíš na to řekl:
a) „Kdo je z vás bez hříchu, ten ať mě soudí!“
b)„Jak dovedně překrucujete Písmo! Nedbáte na to, co je v Zákoně nejdůleţitější: právo, milosrdenství a
věrnost.“
c) „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“
15) Kdyţ se Jeţíš po svém vzkříšení se svými učedníky loučil, řekl:
a) „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, a proto se nebojte – nic se vám nemůţe stát.“
b) „Kdo ve mně věří, nikdy nezemře – vţdyť já jsem přemohl svět.“
c) „Hle, já jsem s vámi po všechny dny aţ do skonání tohoto věku.“

M
Strana 3/5

Kniha 1. Paralipomenon
1) Jaké je první slovo knihy 1 Paralipomenon?
a) Bůh
b) Adam
c) Abraham
2) Co se z knihy Paralipomenon dovídáme o Rubenovi, Judovi a Josefovi?
a) Ruben, ač prvorozený, o své právo přišel, to bylo svěřeno Josefovým synům. Z Judy má vzejít
vévoda.
b) Ruben byl nejpočetnější, Josef nejvýznamnější a Juda přebral prvorozenství.
c) Juda byl nejpočetnější, Ruben byl prvorozený a Josef byl otcem vévody.
3) Do kterého rodu patřil Mojţíš a jeho sestra Miriam?
a) Juda
b) Josef
c) Lévi
4) V 6. kapitole je pouţito slovo „Zima“. Co znamená?
a) Kapitola popisuje jednotlivá roční období.
b) Jedná se o jméno hory.
c) Jedná se o jméno člověka.
5) Od kdy zpívali zpěváci v domě Hospodinově?
a) Od té chvíle, kdy do Jeruzaléma byla přemístěna truhla smlouvy. Tedy za Davida.
b) Od chvíle, kdy Šalamoun postavil chrám.
c) Nikdy, zpěváci byli pouze v paláci.
6) Co byla povinnost lévijců, kteří ponocovali kolem Boţího domu?
a) Hlídat v noci Jeruzalém.
b) Připravit dříví na ranní oběť.
c) Drţet stráţ a ráno otvírat.
7) Proč zemřel král Saul?
a) Protoţe se Hospodinu zpronevěřil, nedbal na jeho slovo.
b) Protoţe se postavil velké přesile a navíc byl zrazen.
c) Protoţe uţ byl starý a měl bolesti.
8) Oţenil se David v Jeruzalémě?
a) Ano, ale ne poprvé.
b) Ano, vzal si tam svoji první ţenu.
c) Ne, všechny ţeny si vzal jiţ dřív.
9) Jaká byla Nátanova první reakce, kdyţ za ním David přišel s nápadem postavit dům pro Hospodinovu schránu?
a) Davidovi řekl, ţe chrám postaví aţ jeho syn.
b) Davidův nápad podpořil.
c) David s Nátanem o svých plánech vůbec nemluvil.
10) Čím vyvrcholilo předání království Šalamounovi?
a) Davidovou smrtí.
b) Velikou slavností spojenou s nepokoji.
c) Dobrovolnou sbírkou na chrám.
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1. kniha žalmů
1) Ke komu zpěvák přirovnává muţe, který se neřídí radami svévolníků a nesedává s posměvači?
a) K ţelezné holi, která rozbíjí národy.
b) Ke stromu zasazenému u tekoucí vody.
c) K Boţí slávě a štítu.
2) Kterému národu je blaze?
a) Tomu, který má hodně dobytka.
b) Tomu, který se ubrání nepřátelům.
c) Tomu, jemuţ je Hospodin Bohem.
3) Doplňte správné slovo: „Okuste a uzříte, ţe ______________ je dobrý.“
a) med
b) Hospodin
c) ţivot
4) Kde má ţalmista Hospodinův zákon?
a) na dveřích svého domu
b) v posvátném svitku
c) ve svém nitru
5) Chybí něco dobrého těm, kdo se dotazují Hospodina?
a) Ano – bohatství.
b) Ne – nic jim nechybí.
c) Ano – svoboda.
6) Komu máme svěřit svou cestu?
a) rodičům
b) bezúhonným lidem
c) Hospodinu
7) Kdo smí pobývat v Hospodinově stanu a na jeho svaté hoře?
a) Ten, kdo nezmění, co odpřisáhl.
b) Ten, kdo přinese do chrámu nejdraţší dar.
c) Ten, kdo nikdy neudělá chybu.
8) Doplň správná slova: _____________ vypravují o Boţí slávě, ______________ hovoří o díle jeho
rukou.
a) Muţi – ţeny
b) Andělé – mocnosti
c) Nebesa – obloha
9) Doplň správné slovo: Hospodin je můj ________________, nebudu mít nedostatku.
a) pastýř
b) vládce
c) Otec
10) Proč se ţalmista nemá koho bát?
a) Protoţe nemá ţádné nepřátele.
b) Protoţe jedná vţdy správně.
c) Protoţe Hospodin je jeho světlo a spása.
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