Výsledky 1. kola
soutěže ve znalosti Bible

Stezka písmáků ročník 2015
Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci
s Klubem Pathfinder a Církví adventistů sedmého dne.
1. kolo se konalo v místě bydliště soutěžících a řádně v něm soutěžilo
během září a října 119 soutěžících, kteří všichni získali zelený odznak
soutěže - do závěru soutěže se řádně kvalifikovalo 29 soutěžících;
Děti a mládež i dospělí nad 18 let odpovídali na otázky
z biblických knih:

Kategorie „N” (ve věku do 9 let včetně)
evangelium Markovo a kniha žalmů od č. 41 do č.100
Kategorie „M” (ve věku od 10 do 12 let včetně)
evangelium Markovo, kniha žalmů od č. 41 do č.100 a kniha Ezechiel
Kategorie „S” (ve věku od 13 do 17 let včetně)

všechna evangelia, kniha žalmů od č. 41 do č.100,
kniha Ezechiel a epištola Židům

Kategorie „P“ (dospělí od 18 let výše)
měli stejné otázky jako kategorie „S“ pro mládež,
avšak museli soutěžit pouze jako jednotlivci.
Soutěžící byli celkem z 20 obcí a měst naší vlasti včetně hlavního města Prahy.
Soutěžící děti i mládež byli z 9 různých širších společenství vč. některých rodin, kde se Bibli
věnuje trvalá pozornost, stejně tak jako mladí i starší dospělí.
V místech konání 1. kola se soutěži věnovalo celkem 22 dospělých tzv. dohlížejících osob;
ze strany organizátorů se přípravě i vyhodnocení soutěže věnovalo v Praze i mimo hlavní
město 15 osob.
Při propagaci soutěže pomáhali Klubu Pathfinder a Junáku zejména: Biblická jednota, Bible
Union Czech Republik, redakce týdeníku Kostnické Jiskry a informační sítě církví.
Hlavní dobrovolnou pracovní podporu poskytla redakce interního zpravodaje Odboru
duchovní výchovy (ODV) Junáka „Na dobré stopě“, režii pomohl pokrýt Klub Pathfinder a
Junák (díky provozním dotacím MŠMT pro práci s mládeží) i sama Církev adventistů SD.
Praha, 10. 11. 2015
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