SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2014“
Kategorie S = nejstarší od 13 do 17 let včetně, počet v týmu jsou jen 2 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 nebo
maximálně 2
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.
V tomto týmu může soutěžit soutěžící ve věku od dosažení 13 let až do 17 let včetně.
Soutěžící ve věku 13 let až do 17 let včetně nesmí soutěžit v týmu do 12 let včetně –
(kategorie M) – soutěží jen v tomto týmu kategorie S.

ČASOVÝ LIMIT PRO ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK = 90 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 přípustné až po odevzdání
vyplněných testů dospělé dohlížející osobě. K tomu účelu si soutěžící může dělat poznámky.
OZNAČENÍ ŘEŠENÍ OTÁZEK:
Správnou odpověď označíme v archu odpovědí křížkem.
Pokud chcete svou odpověď opravit, dejte křížek, který pokládáte za chybu, do kroužku a připište
k němu „opraveno“.
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Všechny evangelijní knihy
1.

Ježíš prohlásil: „Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ Proč to řekl?
a) To je tajemství, protože Ježíšovo myšlení nemůžeme pochopit.
b) Protože spravedliví jeho pomoc nepotřebují, zatímco hříšníci ano.
c) Protože mu zákoníci z farizejské strany vytýkali, že jí s hříšníky a celníky.

2. Když Ježíš vystoupil na horu a byl s ním velký zástup, vyslovil svá známá Blahoslavenství, v nichž
hovoří o:
a) chudých v duchu, těch, kteří pláčí, tichých, hladovějících a žíznících po spravedlnosti,
milosrdných, těch, kteří mají čisté srdce, těch, kdo působí pokoj a pronásledovaných pro
spravedlnost.
b) chudých v duchu, těch, kteří pláčí, tichých, pronásledovaných pro spravedlnost, milosrdných,
těch, kteří mají čisté srdce, pokorných a těch, kdo působí pokoj.
c) chudých v duchu, tichých, hladovějících a žíznících po spravedlnosti, milosrdných, těch, kteří
mají čisté srdce, těch, kteří plní Boží vůli, těch, kdo působí pokoj a pronásledovaných pro
spravedlnost.
3. Jak pokračuje Ježíšova řeč: „Když tvůj bratr zhřeší, …
a) odpusť mu, neboť i tobě odpustil tvůj Otec, který je v nebi.“
b) nesuď, vždyť dokud neodstraníš trám ze svého oka, nemůžeš vyjmout třísku z oka svého bratra.“
c) jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.“
4. Při jaké příležitosti pronesl Ježíš přirovnání „nové víno do nových měchů“?
a) Bylo to na svatbě v Káně Galilejské, když se ho učedníci ptali, proč nejdřív nechtěl vyhovět své

matce, aby proměnil vodu ve víno.
b) Když se učedníci Jana Křtitele divili, že se Ježíšovi učedníci nepostí.
c) Při poslední večeři, když hovořil o tom, že už s nimi nebude pít víno, až v království Božím.
5. Doplňte následující Ježíšův výrok: „Kdo činí vůli Boží, …
a) to je můj bratr, má sestra i má matka.“
b) ten je největší v Božím království.“
c) ten stokrát víc dostane už v tomto životě a nad to život věčný.“
6. Komu dal Ježíš „moc stát se Božími dětmi“?
a) Všem, kteří budou pokřtěni a budou očekávat jeho příchod.
b) Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno.
c) Pouze těm, kteří ho vyznají před ostatními.
7. Pro Ducha svatého se používá symbol bílé holubice. Má to nějakou oporu v evangeliích?
a) Nemá. Je to jen pozdější tradice na základě jakési byzantské fresky.
b) Má. Ve svědectví Jana Křtitele o tom, co se událo u Jordánu při Ježíšově křtu.
c) Nemá v evangeliích, ale ve Zjevení sv. Jana. Tam se právě Duch svatý projevuje jako holubice.
8. Doplňte správně tento Ježíšův výrok: „Neboť každý, kdo dělá něco špatného, ….
a) nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.“
b) nenávidí svého bratra a zasévá nesváry, je lhář a pravdy v něm není.“
c) je v moci Zlého a neuzří věčný život.“

9. Doplňte správně tento Ježíšův výrok: „Jak byste mohli uvěřit, …
a) když vaše srdce je obrostlé tukem, ušima neslyšíte a očima nevidíte?“
b) že Otec mě poslal, když vámi nepohnou ani skutky, které mně Otec svěřil?“
c) když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte!“
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Pokračování všech evangelijních knih
10. Komu Ježíš řekl: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího“?
a) Malomocnému, kterého uzdravil na hranicích mezi Galileou a Samařskem.
b) Ochrnulému, kterého uzdravil u rybníku Bethesda.
c) Posedlému, kterého osvobodil v Gerase.
11. V podobenství o farizeu a celníkovi chtěl Ježíš ukázat,
a) jak nebezpečné je povyšovat se nad druhé.
b) jak touha po odpuštění otevírá cestu k Bohu.
c) že v modlitbě máme Bohu hlavně děkovat a ne na něm něco vyškemrávat.
12. Před čím Ježíš varoval lidi v souvislosti s „oním dnem“, kdy se „mocnosti nebeské zachvějí“?
a) Před zbytečnými obavami, neboť nikdo stejně nemůže svůj život prodloužit ani o píď a každý
den má dost svého trápení.
b) Aby si zbytečně nehromadili poklady na zemi, když nemají žádné poklady v nebi.
c) Aby jejich srdce nebylo zatíženo nestřídmostí, opilstvím a starostí o živobytí.
13. Při jaké příležitosti Ježíš zvolal: „To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci!“?
a) Když mu při cestě do Emauz dva učedníci vykládali, co někteří zjistili při obhlídce Ježíšova
hrobu.
b) Při sporu s farizeji v Jeruzalémském chrámu, poté, co vyprávěl podobenství o zlých vinařích.
c) Při konfliktu o slavnosti stánků, když přišla řeč na Ježíšův původ.
14. Doplňte správě tuto Ježíšovu větu: „Kdo věří ve mně, i on bude činit skutky, které já činím, …
a) aby svět uvěřil, že Otec mě poslal.“
b) vždyť jste moji přátelé a já jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.“
c) a ještě větší, neboť já jdu k Otci.“
15. Ježíš řekl svým učedníkům „Vy jste toho svědky“. Co měl na mysli?
a) Že opakovaně nabízel židovskému národu záchranu, ale jeho představitelé ji odmítli.
b) Že byl ukřižován, vzkříšen a že se bude v jeho jménu zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem
národům.
c) Celé své působení od křtu v Jordánu až do svého vzkříšení.
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2 kniha Paralipomenon
1. Jak odpověděl týrský král Chúram na Šalomounovu žádost o dodávky dřeva a služby řemeslníků
pro výstavbu Hospodinova chrámu?
a) Odmítl dřevo a řemeslníky poskytnout, protože Hospodina neuctíval.
b) Šalomounovi vyhověl a z úcty k Hospodinu nechtěl za dřevo a řemeslníky nic na oplátku.
c) Šalomounovi vyhověl a požádal o pšenici, ječmen, olej a víno pro týrské pracovníky.
2. Jaké bytosti dal Šalomoun zhotovit pro síň velesvatyně?
a) serafy
b) cheruby
c) lvy
3. K čemu bylo určeno bronzové moře, které Šalomoun nechal odlít pro Hospodinův chrám?
a) k omývání obětních nádob
b) k omývání kněží
c) k zachycení krve z obětovaných zvířat
4. Co bylo obsahem Hospodinovy schrány?
a) Svitky Tóry – Mojžíšových spisů.
b) Dvě desky, které tam dal Mojžíš na Chorébu, kde Hospodin uzavřel s Izraelem smlouvu
po vyjití z Egypta.
c) Bronzový had, kterého Mojžíš vztyčil na poušti.
5. Co učinil král Ása, když uslyšel proroctví proroka Azarjáše, syna Odédova?
a) Vytáhl do boje a zvítězil nad Moábem.
b) Oblékl žíněnou suknici, postil se a činil pokání ze svých hříchů.
c) Vymýtil modly ze země a obnovil Hospodinův oltář.
6. Jak zemřel král Achab?
a) Byl zasažen bezděčně vystřeleným šípem a nebyl včas ošetřen.
b) Zemřel stár a sytý dnů.
c) Hospodin jej zasáhl nemocí, protože se rouhal.
7. Jaké činnosti krále Jóšafata Hospodin nepožehnal a proč?
a) výstavbě nových měst v Judsku, protože kvůli tomu najal amónské kameníky
b) sčítání lidu, protože to bylo projevem nedůvěry vůči Bohu
c) výstavbě zámořských lodí, protože se kvůli tomu spolčil s izraelským králem
8. Co udělala Atalja, když zjistila, že její syn, král Achazjáš, zemřel?
a) Volala k Hospodinu o pomstu.
b) Rozhodla se vyhubit veškeré královské potomstvo Judova domu.
c) Ustanovila králem Jóaše, syna Achazjášova.
9. Prorok Zekarjáš vytkl judskému králi Jóašovi, že opustil Hospodina a překračoval Boží příkazy.
Jak se Jóaš zachoval?
a) Činil pokání a navrátil se k Hospodinu.
b) Poslal Zekarjáše do vyhnanství.
c) Nechal Zekarjáše ukamenovat.
10. Jak reagovali Izraelci na výzvu proroka Obéda, aby nezacházeli s judskými zajatci jako s otroky
a propustili je na svobodu?
a) Judské zajatce oblékli, ošetřili, dali jim jíst a pít a propustili je do Jericha.
b) Proroka uvrhli do žaláře a judské zajatce prodali do Egypta jako otroky.
c) Proroka ukamenovali a judské zajatce sami zotročili.
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Pláč Jeremiášův
1. Proč truchlí cesty na Sion?
a) Protože nikdo nepřichází na slavnosti.
b) Protože jsou rozbité a plné kamení.
c) Cesty nemohou truchlit, truchlí však pocestní, protože není po cestách kam jít.
2. Co říká sijónská dcera o Hospodinu v této situaci?
a) Zlořečí mu, protože ji vydal nepříteli.
b) Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala.
c) Nic. Není schopna slova, protože stále jen pláče.
3. Co učinil Hospodin vetchým?
a) Prorokovo tělo i kůži.
b) Prorokův oděv.
c) Oděv lidu.
4. K čemu prorok vyzýval své soukmenovce?
a) Ke zkoumání svých cest. K pozvednutí srdce k Hospodinu.
b) K vyčkávání na Hospodina, až se ve své prchlivosti uklidní.
c) Ke společnému úpění k Hospodinu. Zdali by svou ruku nevztáhl zpět.
5. Kde jsou ti, kdo byli vychováváni v purpuru?
a) Válejí se v hnoji.
b) Byli odvedeni do zajetí.
c) Zemřeli mečem.
6. Ženy jedly své vlastní děti. Jak k tomu došlo?
a) Udělaly to samy, pro bezvýchodnost situace.
b) Netušily co jedí. Pokrm připravili jejich muži.
c) Byly k tomu donuceny svými nepřáteli, kteří je tak chtěli ještě víc pokořit.
7. Obyvatelé Jeruzaléma očekávali rychlou pomoc. Co však viděli?
a) Nic, potáceli se totiž slepí.
b) Pouze přelud.
c) Že jejich záchrana přichází příliš pomalu.
8. V úvodu poslední kapitoly prorok mluví k Hospodinu. Co mu říká?
a) Omlouvá hříchy lidu
b) Prosí, aby se Hospodin rozpomenul na to, co se jim stalo.
c) Žádá ho, aby vyhladil jejich nepřátele.
9. Co prorok říká o vodě, kterou měli v Jeruzalémě?
a) Že je zkažená a nedá se pít.
b) Že vyschla a musí ji dovážet za stříbro.
c) Že si ji musí kupovat za stříbro.
10. Doplň větu: „Kůže nám žhne jako pec...
a) od úporného slunce.“
b) od úporného hladu.“
c) od úporného děsu.“
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Epištoly Janovy a epištola Judova
1. Doplňte správně tuto větu: „Říkáme-li, že jsme nezhřešili, … a jeho slovo v nás není.“
a) … děláme z něho lháře …
b) … znovu ho křižujeme…
c) … nepoznali jsme ho …
2. Co není v člověku, který miluje svět?
a) Kristova pravda
b) Otcova láska
c) Věčný život
3. Co Jan píše o těch, kteří popírají Syna?
a) Velmi se mýlí.
b) Nemají ani Otce.
c) Nepřijali jeho zasvěcení.
4. Jan píše, že ti, kdo byli nazváni dětmi Božími, jsou světu cizí. Proč?
a) Ještě totiž nevyšlo najevo, čím Boží děti budou.
b) Aby zůstali ve lži ti, kdo druhé matou.
c) Protože svět nepoznal Boha.
5. Podle čeho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy?
a) Toho, kdo je z Boha, nikdo nemůže oklamat.
b) Z Boha není ten, kdo nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra.
c) Každý, kdo není rozumný, střízlivý a pohotový k modlitbám, je od Zlého.
6. Doplňte správně následující větu: „Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže …
a) … se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.“
b) … kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě, tma mu oslepila oči a ani neví, kam jde.“
c) … člověk dychtí po tom, co chtějí jeho oči, není z Otce, ale ze světa.“
7. Co Jan píše o lásce?
a) Láska zahání strach, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
b) V tom je láska, že on si zamiloval každého, kdo miluje svého bratra.
c) My jsme z Boha; kdo zná Boha, miluje nás, kdo nezná Boha, nenávidí nás.
8. Jan píše, že vítězství, které přemohlo svět, je:
a) láska
b) naše víra
c) jeho spása
9. Za jakých okolností můžeme mít pevnou důvěru, že nás Bůh slyší?
a) Když že věříme v Syna Božího, máme tuto jistotu v sobě.
b) Kdykoliv o něco žádáme ve shodě s jeho vůlí.
c) Vždy, když nemilujme pouhým slovem.
10. Je pravda, že Jan napsal vyvolené paní, že se velice zaradoval?
a) Ne – naopak na ní naléhal, aby změnila způsob života a jeho radost tak byla úplná.
b) Ano – dozvěděl, že uvěřila pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky.
c) Ano – našel totiž mezi jejími dětmi takové, které žijí v pravdě.
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Epištoly Janovy a epištola Judova - pokračování
11. O kom Jan píše, že je svůdce a antikrist?
a) O tom, kdo působí mocné činy, ale zároveň se dopouští hříchu, který je k smrti.
b) O každém, kdo nezůstává v učení Kristovu a svádí druhé ke skutkům světa.
c) O všech, kteří druhé svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle.
12. O jakých lidech píše Jan v dopise Gáiovi, že jsme povinni se jich ujímat, abychom měli podíl na
práci pro pravdu? Píše o bratrech, kteří …
a) … se dopouští hříchu, který není k smrti; těm Bůh může darovat život.
b) … se pro jméno Kristovo vydali na cesty a od pohanů nic nepřijímají.
c) … mají nouzi a díky nimž můžeme prokázat, že v nás zůstává Boží láska.
13. Kdo byl Diotrefés?
a) Falešný prorok, který zrazoval církev od víry, že Ježíš Kristus přišel v těle.
b) Člověk, který pomlouval, nepřijímal bratry a svévolně vylučoval z církve.
c) Bratr, kterého Jan pozdravoval, a doufal, že ho brzy uvidí tváří v tvář.
14. Juda ve svém listu zmiňuje ty, kdo jsou zapsáni k odsouzení, kteří zaměňují milost našeho Boha v
nezřízenost a zapírají jediného vládce a našeho Pána Ježíše Krista. Koho má na mysli?
a) Falešné proroky, kteří jako Kore zahynou pro svou vzpouru.
b) Anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení.
c) Bezbožné lidi, kteří se vloudili mezi Boží lid.
15. Doplňte správně následující větu: „Ale vy, milovaní, pamatujte na to, co předpověděli apoštolové
Pána našeho Ježíše Krista, neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící
bezbožně podle svých vášní. …
a) … To jsou ti původci roztržek; jsou pudoví a nemají Ducha Božího.“
b) … Podobně jako Sodoma, Gomora a okolní města se i oni oddali smilstvu.“
c) … Rouhají se tomu, co neznají a jako nerozumná zvířata propadají zhoubě.“
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