SOUTĚŽNÍ ARCH 2. 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 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: OZNAČENÍ ŘEŠENÍ OTÁZEK:
Odpovědi zaznamenáváte do samostatného archu pro odpovědi na všechny čtyři části.
Správnou odpověď označíte v části, která odpovídá příslušné knize, v řádku s číslem odpovědi
křížkem v patřičném sloupečku. Při opravě v rámci časového limitu zakřížkujete správnou
odpověď a u nesprávné odpovědi uděláte přes původní křížek kroužek.
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Evangelium podle Lukáše
1. Co poradil Jan Křtitel celníkům, když se ho ptali, co mají dělat?
a) „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávající hněvem?“
b) „Skončete se tímto bezbožným řemeslem, vždyť sloužíte pohanským Římanům!“
c) „Nevymáhejte víc, než máte nařízeno.“
2. Při jaké příležitosti Ježíš použil přirovnání „Nové víno se musí dávat do nových měchů“?
a) Když Ježíšovi vytýkali, že se jeho učedníci nepostí.
b) Když vykládal svým učedníkům, jak je třeba Mojžíšův zákon naplnit.
c) Bylo to na svatbě v Káně Galilejské, když došlo víno.
3. Doplňte správně Ježíšův výrok: „Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí
a vymaží vaše jméno jako proklaté ….
a) a budou vás i zabíjet, protože toto je pokolení zlé a nevěřící.“
b) nebo bezbožné, vždyť já jsem přemohl svět.“
c) pro Syna člověka.“
4. Jednou Ježíš řekl: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku
nepozoruješ?“ Bylo to tehdy, když
a) jim vysvětloval, že nemají druhé lidi odsuzovat a zavrhovat.
b) se přel s farizeji o smysl Mojžíšova zákona.
c) za ním přivedli slepého člověka a chtěli, aby ho uzdravil.
5. Při jaké příležitosti Ježíš řekl: „Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví
vstávají a chudým se zvěstuje evangelium“?
a) Bylo to při kázání v Nazaretě, před tím, než ho vyhnali ze synagogy.
b) Byl to vzkaz Janu Křtiteli do vězení.
c) Bylo to v hádce s farizeji a zákoníky, kteří po Ježíšovi chtěli znamení z nebe.
6. S Ježíšem také chodily nějaké ženy, které se o něj a ostatní učedníky ze svých prostředků staraly.
Byly to hlavně:
a) příbuzné učedníků.
b) ženy, které Ježíš uzdravil od zlých duchů a nemocí.
c) zbožné ženy, které očekávaly spásu Izraele.
7. Doplňte správně Ježíšovu větu: „Má matka a moji bratři …
a) mě věrně následují do Božího království.“
b) nevěří v Syna člověka, neboť ještě nenastal můj čas.“
c) jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.“
8. S jakým úkolem vyslat Ježíš svých dvanáct učedníků do vesnic v Galileji?
a) zvěstovat Boží království a uzdravovat
b) zvát lidi na Ježíšova kázání
c) obracet lidi na víru v Ježíše
9. Podle evangelií Ježíš třikrát upozorňoval své učedníky, že bude vydán do rukou nepřátel a ti ho zabijí.
Jak na to učedníci reagovali?
a) Zarmoutilo je to a přemýšleli, jak to odvrátit.
b) Nerozuměli tomu, ale báli se na to Ježíše zeptat
c) Někteří tomu věřili, jiní ne, a tak kvůli tomu mezi nimi vznikaly spory
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Pokračování evangelia podle Lukáše
10. Kvůli čemu Ježíš vyprávěl podobenství o milosrdném Samařanu?
a) Aby lidé pochopili, že jejich bližním se může stát každý člověk.
b) Aby ukázal, že mezi Samařany, kterými ostatní pohrdali, jsou dobří lidé.
c) Kvůli farizeům a zákoníkům, kteří místo milosrdenství lpěli na předpisech.
11. Ježíš jednou řekl Martě z Betanie: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí.“ Co ho
k tomu přimělo?
a) To, že Marta měla mnoho práce a chodila kvůli tomu pozdě spát.
b) To, že si Marta stěžovala na sestru Marii, protože jí nepomáhala, když byl u nich Ježíš na
návštěvě.
c) Marta se trápila tím, že její bratr Lazar byl už delší dobu nemocný.
12. Jednou Ježíš slíbil zástupům, které ho obklopovaly, znamení proroka Jonáše. Co tím myslel?
a) Kázání, po kterém se Izraelité obrátí podobně, jako obyvatelé Ninive po Jonášovu kázání.
b) Zázrak utišení bouře na moři.
c) To se v Lukášově evangeliu neříká.
13. Doplňte tento Ježíšův výrok: „Neboj se, malé stádce, …
a) neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.“
b) neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.“
c) vždyť první budou posledními a poslední prvními.“
14. Podobenství o zlých vinařích vyprávěl Ježíš proto, aby …
a) ukázal, jak je důležité se pečlivě starat o svěřený majetek.
b) vysvětlil svým učedníkům, proč musí zemřít.
c) varoval Židy před selháním při poslání, které jim svěřil Bůh.
15. Když se Ježíš po svém vzkříšení objevil poprvé mezi učedníky v Jeruzalémě, tak
a) byli radostí bez sebe.
b) se zděsili a byli plní strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha.
c) jim bylo trapně, že nevěřili v jeho vzkříšení.
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Pátá Mojžíšova (Deuteronomium)
1. Na jakém místě uzavřel Hospodin s Izraelity svou smlouvu a dal jim přikázání?
a) na hoře Karmel
b) na hoře Choréb
c) u řeky Jordán
2. V čem se lišil Léviho kmen od ostatních izraelských kmenů?
a) Jeho členové nosili bílá roucha a nestříhali si vlasy.
b) Lišili se jen v tom, že slavili hod beránka každý týden.
c) Jejich dědictvím byl sám Hospodin, proto měli být živí jen z darů pro ohnivé oběti.
3. Jak měli Izraelci naložit s modlami pronárodů, které porazí?
a) Dřevo měli spálit, zlato a stříbro měli dát na Hospodinovo dílo.
b) Dřevo měli spálit, za zlato a stříbro měli pořídit zásoby pro chudé.
c) Měli spálit celé modly a nebrat z nich ani zlato ani stříbro.
4. Jak měli Izraelité zacházet s krví poraženého dobytka?
a) Měli ji nalít do vody.
b) Měli s ní potřít veřeje dveří svých domovů.
c) Měli ji vylít do země jako vodu, nesměli ji jíst.
5. Jak Izraelci poznají, že promluvil Hospodinův prorok?
a) Jeho slova budou provázet zázraky.
b) Podle toho, jestli se jeho slova naplní či ne.
c) Bude v opovržení za slova, která říká.
6. Jak často slavili Izraelité léto promíjení dluhu?
a) jednou za tři roky
b) jednou za sedm let
c) jednou za deset let
7. Spatřil Mojžíš kenaanskou zemi?
a) ano, z hory Hóru
b) ano, z hory Nebó
c) ne, nespatřil
8. Kterému z izraelských kmenů žehnal Mojžíš těmito slovy: „Budou vyučovat tvým právům Jákoba a
tvému zákonu Izraele, budou klást před tebe kadidlo a na tvůj oltář celopaly.“?
a) kmen Benjamín
b) kmen Lévi
c) kmen Juda
9. Jakou výhodu měl muž, který se právě oženil?
a) Po dobu jednoho roku nevyjížděl do boje, aby mohl trávit čas se svou ženou.
b) Po dobu jednoho roku nemusel odvádět desátky.
c) Obdržel dar od celého shromáždění Izraele.
10. Mohli Izraelci poskytovat půjčky na úrok?
a) Ne, museli půjčovat pouze bezúročně.
b) Ano, ale mohli půjčovat na úrok pouze cizincům
c) Ano, bez omezení
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Píseň Písní
1. Kdo podle textu písně korunoval krále Šalamouna?
a) jeho milá
b) jeho matka
c) jeho otec král David
2. Co stéká podle mládence ze rtů jeho milé?
a) strdí
b) slina
c) kadidlo
3. Jakou barvu vlasů měl mládenec podle popisu jeho milé?
a) černou
b) blonďatou
c) zrzavou
4. Přála si dívka, aby byl její milý jako její bratr?
a) Ano, protože by ho mohla políbit na veřejnosti, aniž by byla za to odsouzena.
b) Ano, protože by si lépe rozuměli.
c) Ne. Dívka se naopak raduje, že její milý není jako její bratr, který ji nutil hlídat stáda na slunku.
5. Jako co je silná láska podle závěrečných veršů Písně?
a) jako oheň
b) jako cedr
c) jako smrt
6. Jakým slovem začíná poslední verš v Písni písní?
a) miluj
b) odpočívej
c) uprchni
7. Které ptáky určitě zmiňuje Píseň písní
a) hrdličku a holubičku
b) vránu a sýkorku
c) poštolku a káně
8. Mládenec přirovnává krásu své milé ke všem těmto tvorům:
a) holubicím, kozám, ovcím, kolouškům
b) kozám, hrdličkám, medvídkům, kolouškům
c) ovcím, kolouškům, motýlům, holubicím
9. Která nebeská tělesa se vyskytují v knize?
a) Mars, Venuše, Měsíc
b) Jitřenka, Luna, Slunce
c) Měsíc, kometa, Slunce
10. Když se v Písni písní hovoří o Šulamítce, tak se:
a) hovoří o její kráse.
b) varuje před jejími nástrahami.
c) vypráví o jejím smutném osudu.
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