SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2013“
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, Jílovská 46, 252 44 Psáry. Jelikož se osvědčilo také
zaslání oskenovaných sout. archů k opravě v elektronické podobě, lze k tomu využít e-mailové adresy:
vjech.kamzik@volny.cz.
Dospělá dohlížející osoba může 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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Evangelium podle Lukáše
1. Ježíšovi říkali Nazaretský, protože:
a) se narodil v Nazaretu.
b) vyrůstal v Nazaretu.
c) největší úspěchy měl při svém působení v Nazaretu.
2. Podle Lukášova evangelia zahájil Ježíš svou veřejnou činnost v Nazaretě těmito slovy:
a) „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“
b) „Duch Hospodinův je nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst.“
c) „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“
3. Když ďábel pokoušel Ježíše, vzal ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů;
vždyť je psáno: Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen.“ Ježíš
mu na to odpověděl:
a) „Špatně jsi, ďáble, četl Písmo, takže teď ses spletl. Zmiz mi z očí!!
b) „Je také psáno: Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.“
c) „Jdi z cesty, satane! Neboť je psáno: Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného
uctívat.“
4. Jednou Ježíš řekl: „Jen jednoho je opravdu potřeba“. Stalo se to
a) v rozmluvě s Nikodémem.
b) při výslechu před židovskou veleradou.
c) na návštěvě u Marie a Marty v Betanii.
5. Když Šimon Petr uviděl, jak na základě Ježíšovy rady chytili do sítí ohromné množství ryb, padl mu
k nohám a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“ Ježíš mu na to odpověděl:
a) „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“
b) „Vstaň a následuj mne! Od této chvíle uvidíš ještě mnohem větší věci.“
c) „Nepřišel jsem spasit spravedlivé, ale hříšníky.“
6. Ježíš uzdravil ochrnutého, kterého jeho čtyři kamarádi spustili před Ježíše dírou ve stropu. Jaký důvod
uvádí evangelista Lukáš pro jeho uzdravení?
a) Víru toho muže.
b) Ježíšovi ho bylo líto.
c) Víru jeho kamarádů.
7. Při jaké příležitosti Ježíš prohlásil: „Syn člověka je pánem nad sobotou.“?
a) Když farizeové vytýkali jeho učedníkům, že v sobotu sbírali klasy na poli.
b) Když v synagoze v Kafarnaum uzdravil v sobotu muže s ochrnutou rukou.
c) Když mu chrámu zákoníci vytýkali, že porušuje Mojžíšův zákon.
8. O kom Ježíš řekl: „Tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli.“?
a) o Samařance u studnice Jakubovy
b) o Římském setníkovi, kterému uzdravil otroka.
c) o řeckých poutnících, kteří za ním vyšli na dalekou cestu.
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Pokračování evangelia podle Lukáše
9. O kom farizeové a zákonici říkali, že je „milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků“?
a) o Herodovi
b) o Pilátovi
c) o Ježíšovi
10. V podobenství o rozsévači představují ti, kteří jsou jak semeno, co padlo na skálu,
a) lidi, kteří s radostí přijímají Boží slovo, ale jen povrchně, takže za čas a zejména při pokušení
nevydrží.
b) lidi, kteří mají tvrdé srdce, které se jako kámen uzavírá Božímu slovu.
c) lidi vytrvalé, kteří navzdory nepřízni najdou Boží slovo, neboť jsou jako rostlina, která si ve skále
najde cestu k vláze.
11. Co Ježíš označil za „kvas farizeů“?
a) pýchu
b) pokrytectví
c) lpění na liteře zákona
12. Jednou použil Ježíš obraz „Kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla“. Měl na mysli:
a) Boha, který chtěl ochránit svůj lid Izrael.
b) farizeje a zákoníky, kteří by chtěli ovládnout všechny Izraelce.
c) správný způsob, jak má matka pečovat o své děti.
13. Když mezi apoštoly vznikl spor, kdo z nich je asi největší, Ježíš jim řekl:
a) „Nevíte, jakého jste Ducha! Syn člověka nepřišel, aby uděloval přední místa.“
b) „Kdo mezi vámi je největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží.“
c) „Největší je mezi vámi ten, který má největší víru, naději a lásku.“
14. Podle Lukášova evangelia našly ženy v prázdném hrobě dva anděly a ti jim řekli:
a) „Proč hledáte živého mezi mrtvými?“
b) „Jste blahoslavené, že jste uvěřily tomu, co vám řekl Pán.“
c) „Jděte ke svým bratřím a oznamte jim, ať se rovněž v prázdném hrobě přesvědčí, že Ježíš byl
vzkříšen.“
15. Jak se jmenovali ti dva učedníci, kteří potkali vzkříšeného Ježíše cestou do Eamuz?
a) Klefoáš a Juda
b) Tadeáš a Sila
c) to se v Bibli nepíše
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Pátá kniha Mojžíšova (Deuteronomium)
1. Co hrozí Izraelcům, pokud budou dělat věci, které Boha uráží?
a) Zemře jim dobytek.
b) Hospodin je rozptýlí mezi pronárody.
c) Budou se muset vrátit zpátky do Egypta.
2. Co se podle Mojžíše stane, když okolní národy uslyší Hospodinova nařízení, která dal Izraelitům?
a) Pomyslí si, že Izraelité jsou moudrý a rozumný lid.
b) Budou Hospodina uctívat.
c) Zaleknou se izraelské moci.
3. Proč Hospodin přikázal svému lidu dodržovat den odpočinku?
a) Aby měli sílu na další dny.
b) Aby se radovali uprostřed svého pachtění.
c) Aby pamatovali, že byli otroky v zemi egyptské a že je odtud Hospodin vyvedl.
4. Co si mají Izraelité vázat jako „znamení na ruku“ nebo malovat „na veřeje svého domu“?
a) znak Hospodina zástupů
b) Hospodinova slova
c) znak svého rodu
5. Kde mohli Izraelité obětovat zápalné oběti?
a) kdekoli, kde to uznali za vhodné
b) pouze ve městech
c) pouze na místě určeném Hospodinem
6. Proč neměli Izraelité přijímat úplatky?
a) Protože měli důvěřovat Bohu.
b) Protože úplatek zaslepuje oči moudrých a překrucuje slova spravedlivých.
c) Protože byli svatým lidem a neměli podléhat bezbožnostem pronárodů.
7. Kolikrát ročně se měli příslušníci mužského pohlaví "ukázat před Hospodinem"?
a) Jednou – při slavnosti stánků.
b) Dvakrát – při slavnosti nekvašených chlebů a při slavnosti stánků.
c) Třikrát – při slavnosti nekvašených chlebů, při slavnosti týdnů a při slavnosti stánků.
8. Co má izraelský král udělat v prvé řadě, když dosedne na trůn?
a) Pořídit si hodně koní, aby měl silnou armádu.
b) Učinit si opis Hospodinova zákona a pilně se jej učit.
c) Vykonat velkou obětní slavnost pro Hospodina.
9. Kdy se bude Hospodin nad Izraelem veselit?
a) Když se bude Izraelcům dobře dařit.
b) Když se k němu navrátí a budou jej poslouchat.
c) Když budou pravidelně konat obětní hody.
10. V jaké zemi zemřel Mojžíš?
a) v zemi kenaanské
b) v zemi madianské
c) v zemi moábské
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Píseň písní
1. Co dívka říká o své kůži?
a) Stydí se, že není opálená tak jako dívky v Jeruzalémě.
b) Stydí se, že je opálená a není bílá jak dívky v Jeruzalémě.
c) Je do červena spálená od sluníčka a bolí jí, když se jí milý dotýká.
2. K čemu přirovnává mládenec svou přítelkyni?
a) K rozkvetlé louce kopretin.
b) K hroznu henny v éngetských vinicích.
c) Ke klisně vozu faraónova.
3. K čemu přirovnává dívka svého milého?
a) Je jako medvěd mezi lesními zvířaty.
b) Je jako jabloň mezi lesními stromy.
c) Je jako orel mezi nebeskými ptáky.
4. Z čeho měl král Šalamoun zhotovena nosítka?
a) ze železa a bronzu
b) ze stromů libanonských
c) z jeruzalémských oliv
5. Mládenec přirovnává vůni šatů své milé k některému tehdejšímu území. Ke kterému?
a) k Judsku
b) k Egyptu
c) k Libanonu
6. Dívka volá severní a jižní vánek. Proč?
a) Aby vůně její zahrádky přivábila jejího milého.
b) Aby jí pomohli ubránit její zahrádku uzavřenou.
c) Aby provětral a osvěžil jejich vzájemný vztah.
7. V páté kapitole se dovídáme, že mládenec v noci klepal na dveře své milé. Jaká byla její reakce?
a) Nechtělo se jí vstát, protože již byla v posteli, proto její milý odešel pryč.
b) Celá rozechvělá mu hned běžela otevřít.
c) Nebyl to mládenec, ale dívka klepala na dveře svého milého.
8. Mládenec popisuje v 6. kapitole svou milou třemi slovy. Kterými?
a) Jsi opálená, štíhlá, půvabná.
b) Jsi krásná, půvabná a strašná.
c) Jsi mladá, energická a usměvavá.
9. Co připomínají mládenci zuby své milé?
a) sloupy ze slonoviny
b) bílé perly navlečené na šňůrce
c) stádo březích ovcí
10. Co Šalamoun řekl o královnách, ženinách a ostatních dívkách?
a) Ačkoli mám 60 královen, 80 ženin a dívek bezpočtu, ty mezi nimi budeš nejkrásnější.
b) Byť tu bylo 60 královen, 80 ženin a dívek bez počtu, ona jediná je holubice moje.
c) O žádných královnách, ženinách a dívkách bez počtu se v Písni nemluví, neboť je jen o dvou
milencích.
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