
SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2014“ 

Kategorie S = nejstarší od 13 do 17 let včetně, počet v týmu jsou jen 2 soutěžící 

 

 

Soutěţní tým 

(z organizace, 

oddílu, příp.  

další informace) 

 

Jméno, příjmení 

a adresa (tel., e- 

mail) odpovědné 

dospělé osoby 

 

Jméno, příjmení 

a věk  soutěţí-

cích (v počtu  

1 nebo 

maximálně 2 

  

Poznámky: 

 

V prvním kole můţe soutěţit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého kola 

potřebné body, nabídnou mu organizátoři v 2. kole moţnost spojení s neúplným 

týmem (stejná zásada platí pro případ onemocnění v týmu).  

Tuto nabídku nemusí akceptovat a můţe soutěţit dále jako jednotlivec.  

V tomto týmu můţe soutěţit soutěţící ve věku od dosaţení 13 let aţ do 17 let včetně. 

Soutěţící ve věku 13 let aţ do 17 let včetně nesmí soutěţit v týmu do 12 let včetně – 

(kategorie M) - soutěţí jen v tomto týmu kategorie S.  

 

 

 

ČASOVÝ LIMIT PRO ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK = 90 minut. 
 

   Organizátoři spoléhají na to, ţe soutěţící budou pracovat samostatně a vyplní tyto soutěţní archy bez 

pouţití Bible a ţe také přesně dodrţí časový limit, vyhrazený k samotnému vyplnění testu, aby soutěţ pro 

všechny probíhala stejně spravedlivě. 
 

   Vyplývá z toho, ţe ověřit si správné řešení kontrolou podle Bible je tedy moţné aţ po odevzdání 

vyplněných testů dospělé dohlíţející osobě a po zalepení do obálky k neprodlenému odeslání nazpět 

redakci „Na dobré stopě“ na adresu: Vladislav Jech, Jílovská 46, 252 44 Psáry. Jelikoţ se osvědčilo také 

zaslání oskenovaných sout. archů k opravě v elektronické podobě, lze k tomu vyuţít 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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Všechny evangelijní knihy 

 

 1. Jak Jeţíš zdůvodnil Janu Křtiteli, ţe je správné, aby Jeţíše pokřtil? 

a) „Učiň to, aby se naplnila Písma.“ 

b) „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh ţádá.“ 

c) „Jestliţe to neučiníš, nebudeš mít se mnou podíl v mém království.“ 

 

 2. Jeţíš zahájil svou veřejnou činnost naléhavou výzvou: 

a) „Duch Hospodinův mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst.“ 

b) „Čiňte pokání, neboť se přiblíţilo království nebeské.“ 

c) „Hledejte nejprve Boţí království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ 

 

 3. Dvěma skupinám lidí přislíbil Jeţíš v horském kázání království nebeské: 

a) chudým v duchu a pronásledovaným pro spravedlnost 

b) chudým v duchu a hladovějícím a ţíznícím po spravedlnosti 

c) tichým a pronásledovaným pro spravedlnost 

 

 4. Při jaké příleţitosti pouţil Jeţíš přirovnání: „Nové víno se dává do nových měchů“? 

a) Bylo to ve sporu se zákoníky o smysl soboty. 

b) Bylo to v odpovědi učedníkům, jak je to s naplňováním Mojţíšova zákona. 

c) Bylo to v souvislosti s dotazem učedníků Jana Křtitele na půst. 

 

 5. Jaký je smysl výroku „Kaţdý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.“? 

a) Farizeové a zákoníci jsou zlí, i kdyţ se snaţí dělat navenek dobrými. 

b) Modlitbu člověka, který je hříšný, Bůh nevyslyší. 

c) Skutečné smýšlení člověka se dříve nebo později jasně projeví i na výsledcích jeho jednání. 

 

 6. Jednou se Jeţíš potkal se samařskou ţenou u studnice a poţádal jí, aby mu dala napít. Jak to dál 

pokračovalo? 

a) Samařanka mu dala napít a on jí za odměnu proměnil dţbán z nepálené hlíny na zlatý. 

b) Samařanka se podivila, ţe s ní vůbec Jeţíš mluví, dali se do hovoru – a Jeţíšovi vůbec napít 

nedala. 

c) Samařanka se Jeţíše polekala, a proto Jeţíš, aby jí uklidnil, dal jí sám napít. 

 

 7. Kdyţ zástupy lidí zůstaly s Jeţíšem na opuštěném místě za Tiberiadským jezerem, Jeţíš vyzval svoje 

učedníky, aby těm všem lidem dali najíst. Ondřej na to odpověděl: „Je tu jeden chlapec, který má pět 

chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“. Na to Jeţíš řekl: 

a) „Ať se všichni posadí.“  

b) „To jsem vám řekl, aby se projevila moc Boţí.“ 

c) „Ondřeji, tak dlouho jsem s vámi, a nerozumíš mi?“ 

 

 8. Kde Jeţíš pronesl větu: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ 

a) v Jeruzalémském chrámu  

b) v synagoze v Kafarnaum 

c) v Nazaretě 

 

 9. O Marii Magdalské se říká, ţe z ní Jeţíš vyhnal sedm démonů. Píše se ale o tom opravdu v Bibli? 

a) Ne, je to jen tradice. 

b) Píše se o tom jen nepřímo v souvislosti s návratem sedmi nečistých duchů. 

c) Píše se o tom přímo u Lukáše. 
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Pokračování všech evangelijních knih 

 

 

10. Při jaké příleţitosti Jeţíš prohlásil: „Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit“. 

a) Kdyţ Jakub a Jan chtěli na samařskou vesnici přivolat oheň z nebe. 

b) Kdyţ Jeţíš vykládal Nikodémovi, jenţ ho navštívil v noci, své poslání. 

c) V souvislosti s tím, kdyţ o sobě hovoří jako o dobrém pastýři. 

 

11. Z čeho mělo mít hlavní radost těch sedmdesát učedníků, které Jeţíš poslal před sebou do 

palestinských měst a vesnic? 

a) Z toho, ţe se jim dařilo uskutečňovat v Jeţíšově jménu mocné činy. 

b) Z toho, ţe jejich jména jsou zapsána v nebesích. 

c) Z toho, ţe se přiblíţilo Boţí království. 

 

12. Na jaké zásadní svědectví, které hovořilo v jeho prospěch, se Jeţíš odvolával? 

a) na svědectví Jana Křtitele 

b) na skutky, které činil ve jménu svého Otce 

c) na proroctví proroka Izajáše 

 

13. Kdyţ učedníci na Jeţíše naléhali, aby jim také řekl o konci tohoto světa, Jeţíš odpověděl: 

a) „O onom dni jsem vám řekl všechno, co potřebujete znát: přijde jako blesk, co osvítí oblohu od 

východu k západu, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.“ 

b) „O onom dni bych vám měl mnoho co říci, ale ne teď, nýbrţ aţ budu vzkříšen. Teď byste mi totiţ 

nevěřili.“ 

c) „O onom dni a hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec sám. Proto i vy buďte 

připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ 

 

14. Čím Jeţíš zdůvodňoval učedníkům, ţe je pro ně dobré, aby od nich odešel? 

a) Tím, ţe se spolu zase sejdou na hostině v nebeském království. 

b) Tím, ţe by jinak nepřišel Přímluvce – Duch pravdy. 

c) Tím, ţe je třeba usmířit Otce. 

 

15. Cestou do Getsemanské zahrady v noci řekl Jeţíš svým učedníkům: „Vy všichni ode mne odpadnete.“ 

a) Na to mu řekl Petr: „Kdyby všichni od tebe odpadli, já ne!“ 

b) Učedníci mu vůbec nerozuměli, a tak byli všichni zticha. 

c) Na to se ho Jidáš otázal: „Mluvíš, Mistře, i o mně?“ 
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2 kniha Paralipomenon 

 
1. Čeho měl král Šalomoun v Jeruzalémě „jako kamení“? 

a) otroků 

b) stříbra a zlata 

c) vína a oleje 
 

2. Jak se jmenovala jeruzalémská hora, na které začal Šalomoun budovat Hospodinův chrám? 

a) Sijón 

b) Bétel 

c) Mórija 
 

3. Komu patřila jména Jakín a Bóaz? 

a) Sloupům před Hospodinovým chrámem. 

b) Nejstarším synům krále Šalomouna. 

c) Dvěma velitelům vojska, kteří slouţili uţ Davidovi a byli oporou krále Šalomouna. 
 

4. Co bylo charakteristické pro Jóramovu vládu? 

a) Mírové budování země a rozšíření Judského království. 

b) Krutá vláda a odpadnutí od Hospodina. 

c) Zmatky v zemi, protoţe se Jeruzalém musel neustále bránit nájezdům svých sousedů. 
 

5. Kde byla v chrámu umístěna Hospodinova schrána? 

a) ve velesvatyni pod křídly cherubů 

b) ve svatostánku, kde ji kněţí přesouvali 

c) v chrámové síni za bronzovým mořem 
 

6. Co se stalo, kdyţ Šalomoun dokončil svou modlitbu, kterou se modlil při slavnostním otevření Hospodinova 

chrámu? 

a) Hospodinova schrána se rozzářila světlem. 

b) Z nebe sestoupil oheň a pohltil zápalnou oběť i díly obětního hodu. 

c) Spustil se déšť, který lid touţebně očekával. 
 

7. Jaké předměty byly v Šalomounově sídle (dům Libanónského lesa) vyrobeny ze stříbra? 

a) misky a poháry 

b) příbory 

c) ţádné předměty nebyly vyrobeny ze stříbra, všechno bylo ze zlata 
 

8. Co nejprve udělal král Rechabeám, kdyţ se mu Izraelci vzepřeli, a jak na to Izraelci reagovali?  

a) Vyslal za nimi Hadoráma – královského rádce, který Izraele přesvědčil k návratu ke králi Rechabeámovi. 

b) Vyslal za nimi Hadoráma, který dohlíţel na nucené práce, ale Izraelci ho ukamenovali k smrti. 

c) Vydal se za nimi osobně, ale Izraelci se mu vysmáli a vyhnali jej. 
 

9. Co řekl Hospodin Šemajášovi, muţi Boţímu, kdyţ Rechabeám shromáţdil armádu k boji s Jarobeámem? 

a) Aby Rechabeám s Jarobeámem nebojoval, ale vyjednával, a poslal mu královské dary. 

b) Ţe válka bude úspěšná, protoţe Rechabeám je králem z vůle Hospodina. 

c) Aby se vojáci vrátili a nebojovali proti svým izraelským bratřím, neboť to, co se stalo, se stalo z vůle 

Hospodinovy. 
 

10. Co se stalo poté, kdy prorok Šemajáš prorokoval králi Rechabeámovi, ţe je Hospodin ponechá v moci krále 

Šíšaka? 

a) Král a izraelští velitelé se před Hospodinem pokořili a Šíšak odtáhl s nepořízenou. 

b) Král a izraelští velitelé se před Hospodinem pokořili a Šíšak je nezničil, ale stali se jeho otroky, aby 

pochopili, jaký je rozdíl mezi sluţbou Hospodinu a ţivotem v otroctví. 

c) Král a izraelští velitelé nechali Šemajáše ukamenovat. Šíšak dobyl Jeruzalém a zabil krále Rechabeáma 

vlastní rukou. 
 

 

 

 

 

S 

Strana 4/7 



Pláč Jeremiášův 
 

1. Dříve, neţ bylo město Jeruzalém podrobeno nuceným pracím, bylo ...  

a) kněţnou mezi krajinami. 

b) královnou mezi všemi zeměmi. 

c) čistou dívkou mezi pronárody.  

 

 2. Doplňte následující větu z nářku dcery sijónské: „Hospodin je spravedlivý, … 

a) nic neunikne jeho očím.“ 

b) jeho šíp zasáhne ledví protivníka.“ 

c) já jsem vzdorovala jeho ústům.“ 

 

 3. Jak velká je těţká rána sijónské dcery?  

a) jako moře 

b) jako hora 

c) tak, ţe ji nelze popsat 

 

 4. Co se stalo s kněţími ze svatyně? 

a) Ti jediní unikli zkáze a prosili Hospodina o záchranu dnem i nocí. 

b) Hospodin je zavrhl spolu s králi. 

c) Nevíme, kniha je vůbec nezmiňuje. 

 

 5. O čem byl Jeremiáš v této zlé době přesvědčen? 

a) Ţe navzdory všemu má smysl doufat v Hospodina, protoţe je milosrdný a ne svévolný. 

b) Ţe jiţ je pozdě doufat v Hospodina. Míra byla navršena. 

c) Ţe se doţije doby, kdy zas vše bude dobré. 

 

 6. Co říká Jeremiáš o svých očích? 

a) Ţe mu jiţ pro pláč vyschly a není v nich ani kapka. 

b) Ţe mu slzí bez ustání, bez ochabnutí. 

c) Ţe jimi nevidí nic, protoţe ho obestřela temnota. 

 

 7. Kdopak je na tom lépe?  

a) Ti, kdo se vůbec nenarodili. 

b) Ti, kdo zemřeli hladem, neţ ti, co byli zabiti mečem. 

c) Ti, co byli skoleni mečem, neţ ti, co zemřeli hlady. 

 

 8. Jak pokračuje následující prorokova věta: „Větší byla nepravost dcery mého lidu 

a) uprostřed pronárodů, neţ mohl Hospodin překrýt svým milosrdenstvím ….“ 

b) neţli hřích Sodomy …“ 

c) a její smilnění, neţ pahorky sijónské …. 

 

 9. Situace v Jeruzalémě byla důsledkem:  

a) odpadnutí mnoha generací od Hospodina. 

b) velkého hříchu, na který Hospodin ihned reagoval. 

c) toho, ţe ţijeme v nespravedlivém světě. 

 

10. K čemu vyzývá Jeremiáš Hospodina v úplném závěru své knihy?  

a) Aby je Hospodin jiţ nechal na pokoji. 

b) Aby se Hospodin obrátil opět k nim, protoţe oni se jiţ navrátili.  

c) Aby je Hospodin obrátil k sobě a oni se navrátí. 
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Epištoly Janovy a epištola Judova 

 

 1. Autorství Janových listů je tradičně připisováno apoštolu Janovi. Jak se tento „Jan“ sám představuje? 

a) V prvním se nepředstavil a ve druhém a třetím se představil jako starší. 

b) V prvním a druhém se představil jako starší a ve třetím jako ten, který miluje v pravdě. 

c) V prvním se představil jako apoštol, ve druhém jako ten, který miluje a ve třetím jako starší. 

 

 2. Jan píše: „Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho 

se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: 

a) Ţivot věčný.“ 

b) Slovo ţivota.“ 

c) Pravdu a lásku.“ 

 

 3. Jan varuje, ţe ten, kdo říká, ţe má společenství s Bohem, a přitom chodí ve tmě, 

a) je falešný prorok. 

b) lţe a nečiní pravdu. 

c) má ducha Antikristova. 

 

 4. Co napsal Jan mládencům? 

a) Ţádal je, aby poslouchali rodiče a tak prokázali, ţe poznali Otce. 

b) Vyzýval je, aby se podřizovali vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. 

c) Ujistil je, ţe jsou silní, slovo Boţí v nich zůstává a tak zvítězili nad zlým. 

 

 5. Jan připomínal těm, kdo zhřeší, ţe 

a) znovu křiţují Boţího Syna a uvádějí ho v posměch. 

b) u Otce máme přímluvce, Jeţíše Krista spravedlivého. 

c) neţ povstanou k modlitbě, musí odpustit, co mají proti druhým. 

 

 6. Má-li někdo dostatek a bez soucitu se odvrátí od bratra v nouzi:  

a) pak v něm nemůţe zůstávat Boţí láska. 

b) je ve své chtivosti znamením, ţe nastala poslední hodina. 

c) Bůh způsobí, ţe tento člověk bude mít nedostatek chleba i vody. 

 

 7. Do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Jestli jsou jejich slova z Boha či nikoli poznáme podle toho, 

zda vedou: 

a) k vyznání, ţe Jeţíš Kristus přišel v těle.  

b) k lásce nejen pouhým slovem, ale opravdovým činem. 

c) k doznávání hříchů a chození v světle, jako on je v světle. 

 

 8. Kdo podle Jana přemáhá svět? 

a) Ten, kterého srdce neobviňuje; kdo má svobodný přístup k Bohu.  

b) Ten, kdo se narodil z Boha; kdo věří, ţe Jeţíš je Syn Boţí. 

c) Ten, kdo se stará o věci Páně; kdo se chce líbit Bohu. 

 

 9. Komu Jan adresuje svůj druhý list? 

a) starším sboru a vyvolené paní 

b) vyvolené paní a jejím dětem 

c) Gáiovi, jehoţ miluje v pravdě 
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Epištoly Janovy a epištola Judova - pokračování 

 

10. Proč je Janův druhý a třetí list tak krátký?  

a) Janovy další vzkazy byly příliš tajné, neţ aby je svěřil papíru a inkoustu. 

b) Jan byl přesvědčený, ţe Bůh sám dá adresátům schopnost rozeznávat pravdu. 

c) Jan uţ nechtěl více psát, protoţe doufal, ţe s adresáty bude mluvit tváří v tvář. 

 

11. Proč Jan posílal napomenutí Gáiovi? 

a) Protoţe si osoboval právo být první a Jana neuznával.  

b) Protoţe nepřijal bratry, kteří se pro jméno Kristovo vydali na cesty. 

c) Jan ţádné napomenutí Gáiovi neposílal a měl z něj radost. 

 

12. Juda ve svém listu varuje: „Vloudili se totiţ mezi vás někteří bezboţní lidé, zapsaní uţ dávno 

k odsouzení, 

a) kteří nenávidí své bratry, jsou ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jdou, neboť tma jim oslepila oči. 

b) kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho Pána Jeţíše 

Krista. 

c) kteří zapomněli, co je láska: ţít podle Boţích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od 

počátku slyšeli, ţe máte podle ní ţít.“ 

 

13. O kom píše Juda, ţe ho Hospodin drţí ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu? 

a) O Kainovi, který byl z ďábla a zabil svého bratra. 

b) O andělech, kteří si nezachovali své vznešené postavení. 

c) O muţích a ţenách před potopou, kteří tehdy hodovali a pili, ţenili se a vdávali. 

 

14. Vynesl archanděl Michael zatracující soud nad ďáblem? 

a) Ano, kdyţ se s ním přel o Mojţíšovo tělo. 

b) Ano, kdyţ Sodomu, Gomoru a okolní města svedl ke smilstvu a zvrhlosti. 

c) Ne, neosmělil se, ale řekl: „Potrestej tě Hospodin.“ 

 

15. K čemu Juda vyzývá své milované ve vztahu k těm, kteří pochybují? 

a) Aby s nimi měli slitování a zachraňovali je z hořícího ohně. 

b) Aby se jim vyhýbali a ošklivil se jim i jejich plášť, poskvrněný hříchem. 

c) Aby nad nimi vynášeli zatracující soud podobně jako Michael nad ďáblem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

Strana 7/7 

 


