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STANY, CHRÁMy A PALÁCE

STUOUNÍ ZPRÁVA ZA PRVNÍ ČÁST

Všechny otázky zodpověz na otázkovém listu č. 1. Příklady, které jsou
v něm uvedeny, tipomohou správně označit tvé odpovědi.

ČÁST 1 - VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PRVNÍ ČÁST

Pokud je tvá odpověď ANO, začemi na otázkovém listu obdélník a.
Pokud je tvá odpověď NE, začerni obdélník b.

1. Přečetl sis pozorně všechny lekce v první části?

2. Zodpověděl jsi všechny studijní otázky?

3. Vypracoval sis všechny osobní testy?

4. Prošel sis znovu všechny otázky z osobních testů, které jsi nezodpo-
věděl správně?

5. Jestliže jsi narazil na tobě neznámá slova, vyhledal sis jejich význam
ve slovníku?

ČÁST2 - OTÁZKY1YPU PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení jsou buď pravdivá, nebo nepravdivá. Jestliže je
tvrzení

PRAVDIVÉ - začemi obdélník a
NEPRAVDIVÉ - začerni obdélník b

6. Starozákonní knihy lze v základním dělení rozdělit do tří skupin:
knihy historické, prorocké a básnické.

7. V křesťanském učení pojem pád souvisí s dobou, kdy satan byl
svržen z nebe.

8. Osm lidí bylo zachráněno, když Bůh vodami potopy vyhubil všech-
no živé na povrchu země.

9. Abrahamova první zkouška víry se týkala obětování jeho syna
Izáka.

10. Území Egypta se rozkládalo mezi řekami Tigridem a Eufratem.

ll. Izrael obdržel Zákon v době, kdy tábořili u hory Sínaje.

12. Brána, kterou se vstupovalo na nádvoří svatyně (stanu setkávání),
se nacházela na východní straně.
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STUDIJNí zPRÁVY

ČÁST 3 - OTÁZKY S VÝBĚREM sPRÁVNí: ODPOVĚDI

Jedna z uvedených možností je nejvhodnější (nejvýstižnější) odpovědí
na následující otázky. Na otázkovém listu začerni obdélník s písmenem
možnosti, kterou sis zvolil.

13. Hlavní téma Starého zákona lze vyjádřit následovně:
a) dějiny počátků civilizace.
b) myšlenky zbožných lidí, kteří se snažili nalézt a poznat pravdu.
c) zjevení Boha člověku prostřednictvím Božího jednání a jeho slov.
d) příběhy izraelských králů.

14. Starozákonní knihy historické
a) nemají mnoho společného s knihami prorockýrni.
b) nám napomáhají k lepšímu pochopení knih prorockých.
c) mají pro nás větší význam než knihy prorocké.
d) mají pro nás menší význam než knihy prorocké.

15. Podle záznamu stvoření obsaženého v Genesi byl člověk stvořen
a) ve stejné době jako zvířata. c) k Božímu obrazu.
b) k andělskému obrazu. d) před zvířaty.

16. Která z následujících událostí uváděných v Genesi poukazovala na
skutečnost, že jednoho dne bude muset Spasitel podstoupit smrt za
hříchy člověka?
a) Bůh přioděl Adama a Evu do zvířecí kůže.
b) Had (satan) sváděl Evu k neposlušnosti vůči Bohu.
c) Adam s Evou byli vyhnáni ze zahrady v Edenu.
d) Had (satan) byl proklet samotným Bohem.

17. Poté, co nás Genese seznámí s oblastmi, v nichž se usadili jednotliví
potomci Noeho, svou pozornost zaměřuje na rod
a) Šémův. c) Jefetův.
b) Chámův. d) Kenaanův.

18. Podle Ř 1 byla zkaženost a zvrácenost lidstva, jak je popisuje Gn 6
a 11, výsledkem
a) toho, že nepoznali pravdu.
b) touhy po větším blahobytu.
c) nedostatečného poznání.
d) odmítnutí pravdy.
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STANY, CHRÁMy A PALÁCE

19. To, oč se jednalo, když Bůh povolal Abrama a přikázal mu vyjít
z Kaldejského Uru, byla otázka
a) moci.
b) prodlení (pozdržení).

c) bohatství.
c) oddělení.

20. Izraelci potřeli krví z velikonočního beránka veřeje a nad praží
svých domů. Stejný výsledek mělo, když
a) došlo ke změně Abramova jména na Abraham.
b) Noe postavil archu.
c) si Izák vzal Rebeku.
d) Abram přesídlil z Kaldejského Uru do Cháranu.

21. Který z následujících příkazů pochází z Hospodinova mravního
zákona uděleného Izraeli?
a) Třikrát v roce budeš pořádat slavnosti na mou počest.
b) Po sedm dní mi budete přinášet oběť přídavnou.
c) Cti svého otce i matku.
d) Kněží si nebudou vyholovat na hlavě lysinu.

22. Z vybavení stanu setkávání Kristovu zástupnou smrt za naše hříchy
nejlépe zobrazoval
a) oltář pro oběti zápalné. c) stůl pro předkladné chleby.
b) zlatý svícen. d) bronzová nádrž k omývání.

23. Pouze v Den smíření velekněz krví z obětovaného býčka postříkal
a) zlatý kadidlový oltář. c) oltář pro oběti zápalné.
b) slitovnici. d) cheruby na slitovnici.

24. Mezi následky nevěry a neposlušnosti Izraelců na poušti Páranské
patřilo i to, že
a) pouze kněžím a lévijcům bylo dovoleno vstoupit do kenaanské

země.
b) pak museli bloudit v poušti po celých šedesát let.
c) nikdo starší dvaceti let, vyjma Jozua a Káleba, nevešel do zaslíbené

země.
d) všichni zvědové zemřeli zasaženi morovou ranou.

KONEC POŽADA VKůPRO PRVNÍ ČÁST. Jednej podle zbývajících
pokynů, které jsou uvedeny v otázkovém listu, a odešli jej svému in-
struktorovi ICl. Pak začni studovat druhou část.
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STANY,CHRÁMY A PALÁCE

STUDUNÍ ZPRÁVA ZA DRUHOU ČÁST

Všechny otázky zodpověz na otázkovém listu č. 2. Příklady, které jsou
v něm uvedeny, ti pomohou správně označit tvé odpovědi.

ČÁST 1 - VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO DRUHOU ČÁST

Pokud je tvá odpověď ANO, začemi na otázkovém listu obdélník a.
Pokud je tvá odpověď NE, začerni obdélník b.

1. Přečetl sis pozorně všechny lekce v druhé části?

2. Zodpověděl jsi všechny studijní otázky?

3. Vypracoval sis všechny osobní testy?

4. Prošel sis znovu všechny otázky z osobních testů, které jsi nezodpo-
věděl správně?

5. Jestliže jsi narazil na tobě neznámá slova, vyhledal sis jejich význam
ve slovníku?

ČÁST2 - OTÁZKY'IYPUPRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzeni jsou buď pravdivá, nebo nepravdivá. Jestliže je
tvrzeni

PRAVDIVÉ - začerni obdélník a
NEPRAVDIVÉ - začemi obdélník b

6. V dějinách Izraele údobí soudců následovalo za údobím království.

7. Na mapě Palestiny nalezneme údolí Jordánu mezi Středozemním
mořem a centrálním pohořím.

8. Bohu se nelíbilo, že se Izraelci dožadovali krále.

9. Po Saulově smrti uznala Davida za svého krále všechna izraelská
pokolení.

10. David, Mojžíš a Šalomoun patří k pisatelům knihy Žalmy.

11. Lid severního království byl odveden do zajetí dříve než obyva-
telstvo království jižního.

12. V jižním království se vystřídalo u vlády až sedm panovnických
rodů.
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STUDUNf ZPRÁVY

tÁST 3 - OTÁZKY S VÝBĚREM sPRÁVNt ODPOVĚDI

ledna z uvedených možnosti je nejvhodnější (nejvýstižnější) odpovědí
na následující otázky. Na otázkovém listu začerni obdélník s písmenem
možnosti, kterou sis zvolil.

13. Izraelcům bylo přikázáno, aby vyhladili kenaanské obyvatelstvo,
poněvadž Kenaanci
a) nebyli potomky spravedlivého muže Noeho.
b) setrvávali ve svých hříších a nakonec by svým ohavnostem naučili i

Izraele.
c) nikdy předtím neměli poznání jediného pravého Boha.
d) byli početnější a žili ve větším blahobytu než Izraelci.

14. Které z následujících tvrzení je pravdivým vylíčením Jouzova
sedmiletého dobývání Kenaanu?
a) Jozue dobyl nejprve na jihu město Chebrón a pak postupoval

směrem na sever.
b) Jozue nejdříve dobyl Jericho a centrální oblast. Později si podmanil

jih země a nakonec severní území.
c) J ozue začal dobývání Kenaanu tím, že zabral území na severu. Další

výboje vedl do centrální oblasti a nakonec získal i jižní část.
d) Po dobytí Jericha pokračoval Jozue směrem na sever, dobyl město

Dan, načež se vydal najih a dobyl Jeruzalém.

15. Když byla zaslíbená země rozdělena mezi jednotlivé kmeny,
a) více kmenů se usídlilo na východním břehu Jordánu.
b) na východním břehu Jordánu se neusadil žádný z izraelských

kmenů.
c) pokolením Juda a Šimeón připadlo území na jihozápadě.
d) všechna pokolení vlastnila území o stejné rozloze.

16. Údobí soudců lze nejvýstižněji charakterizovat jako dobu, kdy
Izrael
a) opětovně procházel cyklem, jehož jednotlivé etapy byly: hřích, trest,

pokání a vysvobození.
b) neměl vůdce, jež by jej vysvobodili od jeho plenitelů.
c) natrvalo přestal činit pokání a volat k Hospodinu, aby je vysvobodil.
d) prošel dvěma údobími v délce trvání přibližně čtyřiceti let, vyzna-

čujícími se naprostým klidem ze strany jeho utiskovatelů.
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STANY, CHRÁMY A PALÁCE

17. Saul byl jako král zavržen, poněvadž
a) odmítl přinášet oběti.
b) mu chyběly vojenské schopnosti.
c) opakovaně neuposlechl Hospodina.
d) se netěšil přízni lidu.

18. Hlavní příčinou, proč se David líbil Hospodinu, byla skutečnost,
že
a) vybojoval pro Izraele mnohá vítězství .
b) byl pomazán Samuelem.
c) napsal mnoho krásných žalmů.
d) si uchoval postoj vyznačující se pokorou a připraveností činit

pokání.

19. Hlavním důvodem, proč král Šalomoun upadl do modloslužby,
a) byla spojenectví, která uzavřel s jinými národy.
b) byla duchovní vzpoura izraelského lidu.
c) byl nedostatek pevného vedení v kněžských řadách.
d) byl vliv jeho pohanských manželek.

20. Knihu Jób lze nejvýstižněji charakterizovat jako
a) sbírku moudrých výroků týkajících se jednání a chování mladého

člověka.
b) sbírku mnoha nádherných básní a chvalozpěvů velebících Hospo-

dina.
c) záznam několika promluv týkajících se smyslu utrpení.
d) příběh vyprávějící o tom, jak Jób přišel o všecko, protože byl

velikým hříšníkem,

21. Židé přirovnávali knihu Přísloví k vnějšímu chrámovému nádvoří,
poněvadž
a) ji napsal Šalomoun, který rovněž vybudoval chrám.
b) vysvětlovala význam a smysl jednotlivých bohoslužebných úkonů.
c) obsahovala rady a ponaučení týkající se mezilidských vztahů.
d) uváděla příkazy, nařízení a právní ustanovení týkající se kněží.

22. První a Druhá Paralipomenon kladou zvláštní důraz na
a) severoizraelské krále.
b) chrámové obřady a chrámové hodnostáře.
c) vládu těch králů, kteří poslouchali Hospodina.
d) službu proroků, jako byli Elijáš a Elíša.
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STUDUNf zPRÁVY

23. K rozdělení království došlo především proto, že
a) se Šalomoun odvrátil od Hospodina.
b) se nepřátelé Izraele vzmohli a Izrael je již nebyl s to porazit.
c) v té době nebyli v Izraeli žádní Hospodinovi proroci, kteří by lid

varovali.
d) žádný z Davidových potomků nebyl schopen ujmout se vlády.

24. Které z následujících tvrzení je nejúplnější charakteristikou pro-
rocké zvěsti? Prorocké poselství je
a) podrobný seznam všech principů dobra a zla - obecných principů,

jimiž by se měl řídit každý zbožný člověk.
b) je shrnutím minulých událostí a předpovědí událostí budoucích.
c) vysvětlením toho všeho, k čemu mělo dojít během života a služby

Hospodinova Mesiáše.
d) poselstvím pro vlastní generaci prorokovu, předpovědí budouc-

nosti i mravními principy, jimiž se má řídit každý zbožný člověk.

KONEC POŽ4DAVKO PRO DRUHOU ČÁST. Jednej podle zbýva-
jfcich pokynů, které jsou uvedeny v otázkovém listu, a odešli jej svému
instruktorovi ICI. Pak začni studovat třetl část.
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STANY,CHRÁMY A PALÁCE

SroDUNÍ ZPRÁVA ZA TŘETÍ ČÁST

Všechny otázky zodpověz na otázkovém listu č. 3. Příklady, které jsou
v něm uvedeny, ti pomohou správně označit tvé odpovědi.

ČÁST 1 - VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO TŘETÍ ČÁST

Pokud je tvá odpověď ANO, začemi na otázkovém listu obdélník a.
Pokud je tvá odpověď NE, začerni obdélník b.

1. Přečetl sis pozorně všechny lekce v třetí části?

2. Zodpověděl jsi všechny studijní otázky?

3. Vypracoval sis všechny osobní testy?

4. Prošel sis znovu všechny otázky z osobních testů, které jsi nezodpo-
věděl správně?

5. Jestliže jsi narazil na tobě neznámá slova, vyhledal sis jejich význam
ve slovníku?

ČÁST 2 - OTÁZKY1YPUPRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ

Následuiici tvrzení jsou buď pravdivá, nebo nepravdivá. Jestliže je
tvrzení

PRAVDIVÉ - začerni obdélník a
NEPRAVDIVÉ - začerni obdélník b

6. Severní království bylo v r. 722 př. Kr poraženo Asyřany.

7. Kniha Daniel souvisí s dobou babylónského zajetí.

8. Ester se přimlouvala u egyptského krále, aby zabránil vyhlazení
Židů.

9. Vydavatelem výnosu, který Židům dovoloval vrátit se do Judska a
znovu vybudovat chrám, byl perský král Kýros.

10. Většina Židů se vrátila do Jeruzaléma ve třetí vlně navrátilců.

11. Při obnově jeruzalémských hradeb se Židé nesetkali s žádným
protivenstvím.

12. Židům se nepodařilo zcela obnovit rozbořené jeruzalémské hrad-
by.
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STUDUNÍ zPRÁVY

ČÁST 3 - OTÁZKY S VÝBĚREM sPRÁVNÉ: ODPOVĚDI

Jedna z uvedených možností je nejvhodnější (nejvýstižnější) odpovědí
na následující otázky. Na otázkovém listu začerni obdélník s písmenem
možnosti, kterou sis zvolil.

13. Ve vztahu k cizím velmocem se rozdělené království nalézalo
a) uprostřed trojúhelníku tvořeného Asýrií a Egyptem na západě a

Babylónií na východě.
b) západně od Egypta a blíže asyrské hranici nežli babylónské.
c) přibližně uprostřed mezi sídelními městy Ninive a Babylónem.
d) uprostřed trojúhelníku tvořeného na východě Babylónií a Asýrií a

na západě Egyptem.

14. Které z následujících tvrzení je pravdivým vylíčením pádu severní-
ho království?
a) Po desetiletém obléhání Samaří odvlekl asyrský král Sargon II.

obyvatele severního království do Babyl6na.
b) Šalmaneser III. si po pětiletém obléhání Samaří podmanil celé

severní království.
c) Severní království odolávalo nepřátelskému náporu až do roku 586

př. Kr., kdy padlo.
d) Po pětiletém obléhání Samaří Sargon II. město dobyl a obyvatele

severního království pak odvlekl do Asýrie.

15. Které z následujících tvrzení je pravdivým vylíčením pádu jižního
království?
a) Jižní království podlehlo Asyřanům v r. 586 př. Kr.
b) Jeruzalém byl zničen králem Nebúkadnesarem v r. 605 př. Kr.
c) Po dvaceti letech odolávání babylónskému náporu Jeruzalém padl

v r. 586 př. Kr.
d) V r. 586 př. Kr. si Sargon II. podmanil jižní království a jeho

obyvatele odvedl do zajetí.

16. Inspirované spisy lidu Božího z doby zajetí dokládají, že
a) Bůh přestal dávat svému lidu další proroctví o Mesiáši.
b) někteří Židé i v takovýchto podmínkách dosáhli neobvykle mocné-

ho postavení a vlivu.
c) lid již ztratil veškerou opravdovou naději na návrat do Jeruzaléma.
d) v nové situaci bylo pro ně naprosto nemožné, aby pokračovali

v bohoslužbě a uctívání Hospodina, svého Boha.
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STANY, CHRÁMY A PALÁCE

17. Která čtveřice knih je nejtěsněji spjata s babylónským zajetím?
a) Ester, Jeremjáš, Ezechiel, Daniel.
b) Rút, Ester, Ezechiel, Jeremjáš.
c) Izajáš, Daniel, Ozeáš, Jóel.
d) Ester, Jób, Daniel, Ezechiel.

18.Podle toho, co je uvedeno v 9. lekci, mezi dobrodiní, která Božímu
lidu s sebou přinesla léta strávená v zajetí, patřila i skutečnost, že
a) se tak seznámili s kulturou odlišné civilizace.
b) právě tehdy začaly vznikat synagógy a spolu s nimi zcela nová forma

bohoslužby.
c) se jim tam dobře vedlo a těšili se přízni všech cizích králů a

panovníků.
d) se usadili ve svém novém prostředí a zanedlouho žili opět v blaho-

bytu.

19. Bůh přivedl svůj lid zpět do jejich země právě v onu dobu,
poněvadž
a) si přál, aby se vyhnuli rozkladu a rozpadu, jež v té době postihly

východní velmoci.
b) jim chtěl poskytnout úlevu od neustále sílící moci Babylóňanů,
c) je chtěl vysvobodit z právě se vzmáhající moci perské říše.
d) jim chtěl pomoci přetrvat úpadek makedonské říše

20. Spolu s příchodem do Jeruzaléma první vlny navrátilců započala
i první fáze obnovy, ve které
a) byl za vedení Zerubábela a Jóšuy znovu vybudován jeruzalémský

chrám.
b) byl na přímý rozkaz perského krále Kýra a za vedení Nehemjášova,

jejž král právě za tímto účelem poslal, obnoven jeruzalémský
chrám.

c) dva tisíce navrátivších se Židů zdárně obnovilo městské hradby.
d) obnovené městské hradby byly posvěceny a došlo k celkové nábo-

ženské a bohoslužebné obrodě.

21. Ageovo poselství obyvatelům Jeruzaléma obsahovalo
a) vidění muže s měřicím provazcem
b) napomenutí pro nedostatek zájmu o Hospodinův chrám.
c) proroctví o muži nazývaném "Výhonek".
d) popis obnovy městských hradeb za Ezdrášova vedení.
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STUDIJNÍ zPRÁVY

22. O příchodu "proroka Elijáše" před nastáním dne Hospodinova
prorokovalprorok
a) Nehemjáš.
b) Ageus.
c) Zacharjáš.
d) Malachiáš.

23. Po Exodu následuje šest údobí izraelských dějin v tomto pořadí:
a) dobývání země, soudcové, království, dvě království, Juda osamo-

cen, zajetí.
b) dobývání země, soudcové, dvě království, království, Juda osamo-

cen, zajetí.
c) dobývání země, soudcové, Juda osamocen, království, dvě krá-

lovství, zajetí.
d) dobývání země, soudcové, království, Juda osamocen, dvě krá-

lovství, zajetí.

24. Při studiu Starého zákona tou nejdůležitější věcí je uvědomit si, že
tato kniha
a) líčí různé události, k nimž došlo před příchodem Ježíše Krista.
b) popisuje rozmanité zvyklosti lidí, kteří obývali Palestinu.
c) prostřednictvím Hospodinova jednání s jeho lidem zjevuje Boží

přirozenost.
d) přináší jedinečné a zaručené zprávy o Asýrii, Babylónii a Egyptě.

KONEC POi.ADAVKO PRO TŘETÍ ČÁST. Jednej podle zbývajících
pokynů, které jsou uvedeny v otázkovém listu, a odešli jej svému in-
struktorovi IC/. Tímto jsi ukončil studium tohoto kursu. Požádej svého
instruktora ICI, aby ti doporučil další kurs k pokračování ve studiu.
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ŽÁDOST O SLOŽENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
(Tento formulář použij pouze pokud chceš získat kredit k dosažení titulu.}

Potřebuji složit závěrečnou zkoušku programu Křesťanská služba pro násle-
dující kurs:

CS 2222, STANY, CHRÁMY A PALÁCE

Jméno zkoušejícího .
(pokud je známo)

Adresa zkoušejícího .
(pokud je známa)

Pokud nebylo smluveno datum a hodina zkoušky, použij tento dotazník jako žádost o sjednání termínu.

DATUM dopoledne odpoledne večer

První volba O O O
Druhá volba O O O
Třetí volba O O O



II
tJ

Adresa kanceláře lel
příslušejřcí místu tvého bydliště,

kam mají být vráceny
studentské zprávy

(vyplněné listy odpovědí)
pro jednotlivé sekce:

Pokud není výše uvedena žádná adresa,
vrať své listy odpovědí na adresu:

ICI UNIVERSITY
NationalOffice
P.O. Box 80
Leoše] anáčka 5
73701 Český Těšín
Česká republika


