SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2012“
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 (Mt)
1. Kam měl uprchnout Josef s Marií a dítětem před Herodem?
a) do Galileje
b) do Egypta
c) do Nazareta
2. Jan Křtitel zpočátku nechtěl u Jordánu Ježíše pokřtít a řekl mu:
a) „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“
b) „Nemohu pokřtít člověka z Nazareta.“
c) „Nejprve zuj svou obuv, neboť já toho nejsem hoden.“
3. Když Satan pokoušel Ježíše, chtěl využít toho, že
a) Ježíše po jeho kázání na hoře obdivovaly davy lidí.
b) Ježíš se postil na poušti a měl hlad.
c) Ježíš věděl o Jidášově zradě.
4. Pán Ježíš učedníkům říká: „Vy jste sůl země.“ A pokračuje:
a) „Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena?“
b) „Proto vás nikdy nebude mnoho, neboť přesolený pokrm není dobrý.“
c) „A proto kárejte hříšníky, tak jako sůl v otevřených ranách nepříjemně štípá.“
5. Jakým příběhem Ježíš vysvětlil, že se smí v sobotu uzdravovat?
a) O hladových vepřích, kteří musí jíst i v sobotu, aby nezemřeli.
b) O ovečce, která spadne do jámy, a i v sobotu ji majitel vytáhne.
c) O ženě, která porodila dítě v sobotu, a nikdo se nad tím nepohoršuje.
6. V jaké souvislosti zazněla slova: „Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?“
a) Když Pán Ježíš uzdravoval zástupy u Galilejského moře.
b) Když Pán Ježíš utišil bouři.
c) Když Pán Ježíš kráčel po moři.
7. Podle Ježíše jsou k vyslyšení modliteb především důležité:
a) víra a vytrvalost
b) poslušnost a milosrdenství
c) čisté svědomí a správné poznání Boha
8. Co Ježíš vzkázal Janu Křtiteli na dotaz, zda je ten, který má přijít?
a) Podivil se, jak je možné, že o tom Jan pochybuje, a neodpověděl mu.
b) Neodpověděl přímo, ale poukázal na své skutky: na uzdravování a zvěstování evangelia.
c) Zcela jasně odpověděl: „Ano, já jsem ten, který má přijít.“
9. V podobenství o ztracené ovečce chtěl Ježíš učedníkům vysvětlit, že
a) se děti samy nemají toulat, ale držet se svých rodičů.
b) se učedníci mají držet svých představených, jinak zbloudí ve víře.
c) Bohu záleží na každém člověku.
10. Kdo při proměnění na hoře rozmlouval s Pánem Ježíšem?
a) Adam a Abraham
b) Noe a David
c) Mojžíš a Eliáš
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Pokračování evangelií
11. Jak Ježíš odpověděl na otázku „Kdo je největší v království nebeském?“
a) „Každý můj učedník, který pevně věří.“
b) „Kdo se pokoří a bude jako dítě.“
c) „Jan Křtitel, protože za mě položil svůj život.“
12. Podobenství o rybářské síti mluví:
a) o veliké hojnosti a bohatství, které nám Bůh nabízí.
b) o nebeském království, které je sice nabízeno všem, ale nakonec do něj vstoupí jen ti spravedliví.
c) o tom, že když člověk nenastřádá dostatek dobrých skutků, nebude zahrnut do Božího království.
13. O znamení proroka Jonáše Ježíš mluví v souvislosti
a) s dlouhým, tři dny neustávajícím deštěm.
b) s tím, jak to dopadne s člověkem, který nechce plnit Boží vůli.
c) se svou smrtí a zmrtvýchvstáním třetího dne.
14. Když se učedníci Ježíše ptali, jak se pozná jeho příchod na konci věků, Ježíš odpověděl:
a) „To je tajemství, které vám nemohu prozradit.“
b) „Vezměte rozum do hrsti: vždyť se to dá lehce spočítat.“
c) „Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
15. Co řekl římský setník, který velel popravčí četě, když Ježíš zemřel?
a) „Je divné, že zemřel tak brzy. Aspoň to už máme za sebou.“
b) „On byl opravdu Boží Syn!“
c) „Židé jsou divný národ, zabíjejí nevinné a osvobozují zločince.“
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První Mojžíšova (Genesis)
1. Píše se v Bibli o tom, kolikátý den Bůh stvořil brontosaury a dinosaury?
a) Ano, bylo to pátý den.
b) Ano, dinosaury stvořil pátý a brontosaury šestý den.
c) Ne, přímo se o tom v Bibli nepíše.
2. Jaký vztah měli Kain s Ábelem?
a) Byli to přátelé.
b) Byli to bratři.
c) Neznali se.
3. Co udělal Hospodin, když se na zemi rozmnožila zlovůle člověka?
a) Poslal na zem kobylky.
b) Litoval, že člověka učinil, a trápil se ve svém srdci.
c) Proměnil lidská srdce.
4. Jak Noe poznal, že vody potopy ustoupily?
a) Vyhlédl z okna a viděl suchou zemi.
b) Archa narazila na dno.
c) Holubice přinesla čerstvý olivový lístek.
5. Co řekl Hospodin Abramovi, když se mu poprvé zjevil?
a) „Odejdi ze své země do země, kterou ti ukážu.“
b) „Já jsem Hospodin, Bůh tvých otců.“
c) „Budeš se jmenovat Abraham, protože jsem tě určil za otce hlučícího davu.“
6. Proč Abraham vyhnal Hagar i se synem Izmaelem?
a) Protože mu to přikázal Hospodinův posel.
b) Protože se Izmael pořád pral s Jákobem.
c) Protože to chtěla Abrahamova žena Sára.
7. Co slíbil Hospodin Izákovi, když ho kvůli studním pronásledovaly okolní kmeny?
a) „Neboj se, jsem s tebou.“
b) „Zaženu všechny tvé nepřátele.“
c) „Tato studna ti už zůstane na věky.“
8. Jakou úmluvu uzavřeli Jákob s Lábanem?
a) „Tvá stáda se budou pást na levém břehu potoka Cedron, moje pak na pravém.“
b) „Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel.“
c) „Jestli ty půjdeš vpravo, půjdu já vlevo. Jestli ty půjdeš vlevo, já půjdu vpravo.“
9. Jak dopadlo setkání Jákoba s jeho bratrem Ezauem u potoku Jabok?
a) Ezau přijal Jákoba přátelsky a se svým bratrem se usmířil.
b) Ezau přišel na místo setkání pozdě, a tak se nakonec vůbec nepotkali.
c) Jákobovi vojáci zahnali Ezaua na útěk.
10. Jak se dostal Josef do Egypta?
a) V Palestině byl hlad, a proto Jákob poslal Josefa do Egypta pro obilí.
b) Josefa si všimnul faraonův správce a přijal ho do faraonových služeb.
c) Josefa prodali jeho bratři karavaně Izmaelců, která putovala do Egypta.
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