BIBLICKÁ STEZKA 2018

STANOVIŠTĚ
ČÍSLO:

DOROSTOVÁ UNIE / DOROSTOVÝ ODBOR
ZPAMĚTI VYZNÁNÍ VÍRY – STEZKA
Zadání
Odříkej vyznání víry zpaměti. Pokud si netroufáš tak ho rozstříhané srovnejte do správného pořadí.
Metodické pokyny
Připravte si Vyznání víry rozstříhané do následujících kartiček (co řádek, to kartička):
Věřím v Boha, Otce Všemohoucího,
Stvořitele nebes i země;
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho,
jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé;
věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
svatých obcování, (společenství svytých)
hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení
a život věčný.
Amen.
Bodování
Hlídka se může rozhodnout, že vyznání odříká zpaměti. V takovém případě je maximální počet bodů
10.
V případě, že si netroufnou na odříkání vyznání, je max 6 bodů .
Za každou chybu (zejména chybějící slova) se odečítají dva body. Chybějící čárky, předložky apod. se
jako chyby nepočítají.
Hlídka, která se původně rozhodla říkat vyznání zpaměti, může pokračovat po dvou chybách
skládáním kartiček.
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Věřím v Boha, Otce Všemohoucího,
Stvořitele nebes i země;
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho,
jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé;
věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
svatých obcování,
hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení
a život věčný.
Amen.
Věřím v Boha, Otce Všemohoucího,
Stvořitele nebes i země;
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho,
jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa,
sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé;
věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
svatých obcování,
hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení
a život věčný.
Amen.
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ZPAMĚTI MODLITBA PÁNĚ – STEZKA I PĚŠINKA
Zadání

Odříkej zpaměti Modlitbu Páně.
Metodické pokyny
Ekumenický překlad
Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Bible 21
Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno!
Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Dej nám i dnes náš denní chléb
a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Český studijní překlad
Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Kralický překlad
Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme viníkům našim.
I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, na věky, Amen.

Bodování
Hlídka se může předem radit a pak určí jednoho, který Modlitbu řekne. Po oznámení začátku pokusu
se již nesmějí radit.
Za každou chybu (zejména chybějící slova) se odečítají dva body. Chybějící čárky, předložky apod. se
jako chyby nepočítají.
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ZPAMĚTI DESATERO – STEZKA I PĚŠINKA
Stezka si volí mezi variantou A nebo B. Pěšinka pouze rovná kartičky – varianta B. Je ale jinak
hodnocena.
A. Zadání s plným počtem dosažitelných bodů, tj. deseti bodů
1. Řekni zpaměti Desatero podle Exodus 20, 1-17.
B. Zadání náhradní s polovičním počtem dosažitelných bodů, tj. maximálně pět bodů
(Dává se až tehdy, když hlídka zadání A1 rovnou odmítne jako těžké nebo odpovídat zkusí, ale
neuspěje).
1. Máte k dispozici 10 kartiček se zjednodušeným vyjádřením Desatera. Vaším úkolem je seřadit všech
deset přikázání do správného biblického pořadí Desatera, jak je zapsáno v Ex 20.
Metodické pokyny
K volbě plnohodnotného zadání A1:
Předložte hlídce nejprve zadání A1, ale zároveň je upozorněte na možnost jednoduššího, ale méně bodově
hodnoceného zadání B1. Hlídka se rozhodne svobodně pro A1 nebo B1.
Pokud hlídka zkusí těžší zadání A1, upozorněte ji, že má na zahájení odpovědi max 1 minutu a na vlastní
odpověď limit max. 3 minuty. Při překročení limitu 1 minuty na zahájení nebo limitu 3 minut na dokončení je
považován úkol za odložený a přechází se k lehčí variantě B1. (Důvodem je hromadění hlídek na stanovišti při
jejich případném nekonečném pokoušení štěstí, zda by si přeci jen nevzpomněli na přesnou citaci.) Hlídka si může
vybrat, koho plněním zadání A1 pověří. Ten však potom odpovídá samostatně bez jakékoliv nápovědy ostatních.
Dalším důvodem k odložení otázky A1 a přechodu na jednodušší variantu B1 je příliš mnoho chyb v odpovědi (viz
dále).

K zadání B1:
Na stanovišti mějte připraveny dva komplety Desatera ve zjednodušené verzi (pro případ dvou hlídek
na stanovišti). Hlídce dejte určitý čas na srovnání Desatera do správného biblického pořadí (podle
předlohy v Ex 20). Hlídka může pracovat s kartičkami kolektivně.
Bodování
Odpověď A1 (správná citace Desatera podle Ex 20,1-17) se hodnotí 5 až 10 body. Rozhodčí na stanovišti pečlivě
kontroluje ve své Bibli citovanou pasáž a nenápadně (aby odpovídajícího nestresoval) si poznamenává chyby. Za
každou chybu se od dosažitelného počtu 10 bodů strhává ½ bodu až do případných 5 bodů. Pokud by byl počet
chyb větší jak 10, přerušuje se automaticky odpověď a přechází se rovnou k otázce B1. Hlídce se za odpověď A1
žádné body nezapočítávají. (Důvodem je, že další recitace zpaměti by v tomto momentě byla už pro hlídku
nevýhodná. Jiná hlídka, která rovnou přistoupila k otázce B1, by totiž získala 5 bodů daleko snazším způsobem.
Předpokládám, že hlídka, která se pustí do recitace, otázku B1 hravě zvládne, nebo je „odvážná“, a pak musí
prokázat znalosti alespoň na otázce B1)

Odpověď B1 se hodnotí maximálně 5 body. Za každý tah, který rozhodčí musí provést, aby srovnal
případné chybné pořadí kartiček do správného pořadí, se hlídce z těchto dosažitelných 5 bodů odečítá
1 bod. Případné záporné body se nedávají.
U Pěšinky je maximální počet 10 bodů. Za každou chybu se odečítá 1 bod.

Minimální počet je tedy 0 a maximální počet bodů je 10 bodů.
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Ekumenický překlad
Exodus 20:2 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
3 Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
4 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
5 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.
Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
6 ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
7 Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména
zneužíval.
8 Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.
10 Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn
a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách.
11 V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto
požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
12 Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
13 Nezabiješ.
14 Nesesmilníš.
15 Nepokradeš.
16 Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
17 Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani
po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu."

Bible 21
1 Bůh promluvil všechna tato slova:
2 „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví.
3 Neměj žádné bohy kromě mne.
4 Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
5 Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců
na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí,
6 a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
7 Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin
neponechá bez trestu.
8 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,10ale
sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty,
tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.11V šesti
dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto
Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
12 Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
13 Nezabíjej.
14 Necizolož.
15 Nekraď.
16 Nelži o svém bližním.
17 Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku,
jeho býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.“
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Český studijní překlad
1 Potom Bůh vyhlásil všechna tato slova. Řekl:
2 Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
3 Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.
4 Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve
vodě pod zemí.
5 Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý,
který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí,
6 ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.
7 Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho,
Kdo bere jeho jméno nadarmo.
8 Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil.
9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,
10 ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani
tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách,
11 protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul.
Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.
12 Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
13 Nebudeš vraždit!
14 Nebudeš cizoložit!
15 Nebudeš krást!
16 Nebudeš vydávat proti svému bližnímu falešné svědectví!
17 Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani
po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
Kralický překlad
Exodus 20:2 Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl ze země Egyptské, z domu služby.
3 Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.
4 Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi
dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí.
5 Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující
nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne,
6 A činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.
7 Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by
bral jméno jeho nadarmo.
8 Pomni na den sobotní, abys jej světil.
9 Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
10 Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i
dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých.
11 Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne
sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.
12 Cti otce svého i matku svou, ať se prodlejí dnové tvoji na zemi, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě.
13 Nezabiješ.
14 Nesesmilníš.
15 Nepokradeš.
16 Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.
17 Nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani děvky
jeho, ani vola jeho, ani osla jeho, ani cožkoli jest bližního tvého.
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Nebudeš mít jiného
Boha

Nezabiješ

Nezobrazíš si Boha
- neuděláš si
modlu

Nesesmilníš

Nebudeš Boží
jméno zneužívat

Nebudeš krást

Budeš šest dní
pracovat,
sedmý den je
dnem odpočinutí

Nebudeš lhát

Budeš ctít svého
otce a matku

Nebudeš závidět
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ZPAMĚTI SEZNAM A POČET KNIH BIBLE - STEZKA I PĚŠINKA
Zadání:
A. Odříkejte zpaměti knihy Starého a Nového zákona. Každý odříkává jednu třetinu knih (13+9).
1. část
2. část
3. část
1.Mojžíšova (Genesis)
2. Paralipomenon (Letopisů)
Daniel
2.Mojžíšova (Exodus)
Ezdráš
Ozeáš
3.Mojžíšova (Leviticus)
Nehemiáš
Jóel
4.Mojžíšova (Numeri)
Ester
Ámos
5.Mojžíšova (Deuteronomium) Jób
Abdijáš
Jozue
Žalmy
Jonáš
Soudců
Přísloví
Micheáš
Rút
Kazatel
Nahum
1. Samuelova
Píseň písní
Abakuk
2. Samuelova
Izaiáš
Sofonjáš
1. Královská
Jeremiáš
Ageus
2. Královská
Pláč
Zacharjáš
1. Paralipomenon (Letopisů)
Ezechiel
Malachiáš
Matouš
Efezským
Židům
Marek
Filipským
List Jakubův
Lukáš
Koloským
První list Petrův
Jan
První list Tesalonickým
Druhý list Petrův
Skutky Apoštolské
Druhý list Tesalonickým
První list Janův
Římanům
První list Timoteovi
Druhý list Janův
První list Korintským
Druhý list Timoteovi
Třetí list Janův
Druhý list Korintským
Titovi
List Judův
Galatským
Filemonovi
Zjevení Janovo
B. Počet knih Bible: Kolik má Starý Zákon Knih? (39) Nový zákon? (27) Celkem? (66)
Metodické pokyny
Po přečtení zadání se hlídka dohodne, kdo jakou část bude říkat. Potom začnou postupně jmenovat
knihy Starého zákona, bez nápovědy ostatních. Každý má 2 pokusy. Nejdříve odříkají knihy SZ a
potom knihy NZ. Každý z hlídky, ale musí odříkat 1/3 z SZ i NZ. Pořadí soutěžících při odříkávání SZ a
NZ nemusí být shodné
Aby bylo jasné, kde má další soutěžící začít, rozhodčí zastaví toho, kdo odříkává a vyzve dalšího.
Soutěžící se může sám opravit bez upozornění rozhodčího a nebo ostatních členů hlídky. Pokud se
opraví po upozornění, chyba se mu počítá.
Bodování
Stezka: Každý je bodován samostatně. Pokud odříká knihy bez chyby, má tři body. Za každou chybu
se odečítá jeden bod do 0 bodů (záporné body nejsou). Body od všech členů se sečtou. Sami tedy
mohou získat 9 bodů. Počet knih Bible: mohou celkově získat jeden bod za 3 odpovědi: počet knih
SZ, počet knih NZ, počet knih Bible celkem. Maximální počet 10 bodů.
Pěšinka: zvolí si pro pořadí knih SZ nebo NZ, dále obdobně jako stezka. Maximální počet 10 bodů.
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