SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2012“
Kategorie M = mladší od 10 do 12 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, 2, 3 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 dosažení 13 let až do 16 let včetně nesmí v tomto týmu soutěžit soutěží jen v týmu kategorie S.
Soutěžící ve věku do 12 let včetně však může soutěžit v týmu starším (kategorie S).

ČASOVÝ LIMIT PRO ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK = 60 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 (Mt)
1. Proč Ježíš vyprávěl podobenství o dvou stavitelích?
a) Aby posluchačům ukázal, jak se má správně postavit synagoga.
b) Aby posluchačům ukázal, že si lidé nemají závidět.
c) Aby posluchačům ukázal, jak je důležité žít podle toho, co jim říká.
2. V podobenství o plevelu mezi pšenicí šlo o to, že
a) předčasným vytrháváním plevele by se poškodila i pšenice.
b) pozdním vytrháváním plevele by se poškodila pšenice.
c) plevel se v pšenici vůbec neměl objevit, protože to je chyba hospodáře.
3. Na podobenství o ztracené ovci chtěl Ježíš ukázat, že
a) Bůh miluje každého člověka a každého chce zachránit.
b) lidé mají být poslušní, aby nebloudili a nehrozilo jim zbytečné nebezpečí.
c) jeho učedníci se mají podobat ovcím.
4. Na podobenství o pokladu ukrytém v poli chtěl Ježíš ukázat,
a) jak cennou skutečností je nebeské království a co je třeba pro něj obětovat.
b) že tajemství Božího království nejsou pro každého, ale jen pro vyvolené.
c) kolik pokladů nabízí Bůh lidem, ačkoliv ti si jich nevšímají.
5. Co chtěl Ježíš sdělit podobenstvím o deseti družičkách?
a) Že je důležité zachovat si čistotu až do svatby.
b) Že Bůh nehledí na povrch člověka, ale na jeho nitro.
c) Že člověk má být kdykoliv připravený předstoupit před Boha.
6. Kdy Ježíš řekl svým učedníkům: „Žeň je hojná, dělníků málo“?
a) Než začal zástupům vykládat podobenství o rozsévači.
b) Když viděl zástupy lidí, kteří byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.
c) Když se ho apoštolové ptali, proč nemohli vyhnat zlého ducha z posedlého chlapce.
7. Proč káral Ježíš města Chorazim a Betsaidu?
a) Protože ačkoliv v nich udělal nejvíc mocných skutků, nečinila pokání.
b) Protože v nich bylo nejvíc celníků a nevěstek.
c) Protože z nich vyhnali jeho učedníky, když tam přišli hlásat radostnou zvěst.
8. Učedníci se ptali Ježíše, proč před farizei a zákoníky mluví v podobenstvích. A on odpověděl:
a) „Amen, amen pravím vám, jen tak oni pochopí moudrost Boží.“
b) „Protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, jim však není dáno.“
c) „Tak mi uložil můj Otec – a plnit jeho vůli je mým pokrmem.“
9. Kdy Ježíš svým učedníkům vytýkal: „Proč jste tak ustrašení, vy malověrní?“
a) V loďce na jezeře, když utišil bouři.
b) Když je vyhnali z vesnice, kam šli hlásat radostnou zvěst.
c) Když nemohli Ježíše najít, protože odešel na opuštěné místo.
10. Při jaké příležitosti použil Ježíš přirovnání „snáze projde velbloud uchem jehly“?
a) Bylo to v hádce s farizeji, když jim vytýkal, že jejich srdce je daleko od Boha.
b) Když ho farizeové a zákoníci obviňovali, že své zázraky koná mocí satanovou.
c) Když od něj smutně odešel mladík, který měl mnoho majetku a nedokázal se ho zříct.
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Pokračování evangelií
11. Doplňte Ježíšův výrok: „Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, …
a) ukáže, že je mým skutečným učedníkem.“
b) si zaslouží nebeské království.“
c) k tomu se i já přiznám před svým Otcem.“
12. Doplňte Ježíšův výrok: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, …
a) že jsi tyto věci skryl před učenými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.“
b) neboť dáváš svítit slunci na dobré i zlé. Ano, tak se ti zalíbilo.“
c) že chráníš sirotky a vdovy, ale mocné srážíš z trůnu.“
13. Ježíš také svým učedníkům řekl: „Blaze tichým, …
a) neboť oni jsou tvůrci pokoje.“
b) neboť oni dostanou zemi za dědictví.“
c) neboť takovým patří království nebeské.“
14. Doplňte tento Ježíšův výrok: „Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, …
a) protože ty pozvou i jiní lidé; já jsem přišel kvůli chudým.“
b) ale hříšníky.“
c) vždyť v království mého Otce je dost místa pro všechny.“
15. Doplňte tento Ježíšův výrok: „Když slepý vede slepého, ….
a) potřebují Ducha Božího, aby prohlédli.“
b) kdo by jim položil kámen do cesty?“
c) oba spadnou do jámy.“
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První Mojžíšova (Genesis)
1. Co se píše v Bibli o tom všem, co Bůh stvořil?
a) Bylo to úžasné – nikdo jiný by to nedokázal.
b) Bylo to velmi dobré.
c) Bylo to dobré až na člověka, protože ten může hřešit.
2. Jaké ovoce bylo na stromu poznání dobrého a zlého?
a) jablka
b) granátová jablka
c) nevíme, Bible to neříká
3. Co se v Bibli píše o Henochovi?
a) Chodil s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.
b) Byl to spravedlivý muž a dožil se tisíce let.
c) Pomáhal stavět Noemovu archu.
4. Proč Abraham představil Abímelekovi Sáru jako svoji sestru?
a) Protože ji chtěl zachránit.
b) Protože to byla pravda a on nechtěl lhát.
c) Protože měl strach o svůj život.
5. Jaký byl vztah mezi Izákem a Izmaelem?
a) Byli to nevlastní bratři a Izák byl mladší.
b) Byli to nevlastní bratři a Izák byl starší.
c) Izák byl otcem Izmaele.
6. Komu se podařilo utéci před zkázou Sodomy a Gomory do městečka Sóar?
a) Lotovi, jeho ženě a jejich dcerám.
b) Lotovi a jeho dcerám.
c) Lotovi, jeho ženě a jejich dcerám s manžely.
7. Které z dcer Lábanových se staly manželkami Jákoba?
a) Lea a Ráchel
b) Bilha a Ráchel
c) Lea, Bilha a Zilpa
8. Proč Josefa jeho bratři nenáviděli?
a) Protože jim Jákob řekl, že nejmladší Josef bude dědicem veškerého majetku.
b) Protože ho otec miloval víc než je.
c) Protože Josef byl z nich nejsilnější.
9. Proč faraon důvěřoval Josefovi, že bude umět správně vyložit jeho sny?
a) Protože se za Josefa přimluvil velitel královské stráže, který mu svěřil i dozor ve věznici, v níž
byl Josef vězněn.
b) Protože se za Josefa přimluvil královský pekař.
c) Protože při pobytu ve vězení správně vyložil význam snů pekaře a číšníka.
10. Kdo se Jákobovi zaručil za bezpečný návrat Benjamína z cesty do Egypta?
a) Josef
b) Ruben
c) Juda
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Jób
1. Kde bydlel Jób?
a) na území Gošenu
b) v Zajordání v moábské zemi
c) v zemi Úsu
2. Co řekl Hospodin satanovi o Jóbovi?
a) „Nemá na zemi sobě rovného.“
b) „Když zhřeší, obětuje oběti zápalné.“
c) „Zlořečí Bohu pouze v srdci, nikdy svými ústy.“
3. Co se stalo s Jóbovými dětmi?
a) Z nebe spadl Boží oheň a zachvátil je.
b) Kaldejci rozdělení do tří houfů je pobili ostřím meče.
c) Zvedl se silný vítr, opřel se do domu a ten se na ně zřítil.
4. Jóba navštívili tři přátelé: Bildad, Elífaz a Sófar. V jakém pořadí s Jóbem mluvili a kolikrát?
a) Bildad, Elífaz a Sófar – každý třikrát
b) Elífaz, Bildad a Sófar – Elífaz a Bildad třikrát, Sófar dvakrát
c) Elífaz, Sófar a Bildad – Elífaz a Sófar dvakrát, Bildad třikrát
5. O kom říká Jób, že naplnil hořkostí jeho duši?
a) O svých přátelích, kteří se ho snaží přesvědčit, že hřešil.
b) O Bohu, protože mu upírá právo.
c) O své ženě, která se ho zřekla.
6. Uznal Elíhú, že Jób je spravedlivý?
a) Ne, naopak jeho hněv vzplanul proti Jóbovi, protože se pokládal za spravedlivějšího, než je Bůh.
b) Ano, a to slovy: „Je třeba jednou pro vždy Jóba přezkoušet, aby vyšla najevo jeho spravedlnost.“
c) To se z Elíhúových řečí nedá poznat.
7. Kdo řekl větu: „Hospodin dal, Hospodin vzal.“?
a) Sófar, když popisoval dokonalost Všemocného, která je hlubší než podsvětí.
b) Elíhú, syn Berakeela Búzského, když mluvil o Boží výchově.
c) Jób, když se dozvěděl o ztrátě majetku a smrti svých dětí.
8. Kdo řekl slova: „Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk všechno, co má.“?
a) Satan, když přesvědčoval Hospodina, aby se dotkl Jóbových kostí a masa.
b) Jóbova žena, která prohlásila, že Jób je vyzáblý, jenom s kůží kolem zubů.
c) Jób, když úpěl, že jeho tělo je obaleno červy a jeho kůže puká a mokvá.
9. Vysvětlil nakonec Hospodin Jóbovi, proč tak trpěl?
a) Ano, řekl mu, že si to přál satan.
b) Ne, nevysvětlil mu to.
c) Ano, řekl mu, že chtěl vyzkoušet jeho věrnost.
10. Co se nakonec stalo s Jóbovými přáteli?
a) Dopadla na ně stejná nemoc, jakou trpěl Jób, aby si vyzkoušeli účinnost svých rad.
b) Hospodin je pochválil, že o něm mluvili náležitě, jako jeho služebník Elíhů.
c) Hospodin se na ně rozhněval a Jób se za ně musel modlit.
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