SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2009
Kategorie S = nejstarší od 13 do 16 let včetně, počet v týmu jsou jen 2 soutěžící,
dále arch platí pro soutěžící MP = mimo pořadí,
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 však akceptovat a může soutěžit dále jako jednotlivec.
V tomto týmu může soutěžit soutěžící ve věku od dosažení 13 let až do 16 let včetně.
Soutěžící ve věku 13 až 16 let včetně nesmí soutěžit v týmu do 12 let včetně
(kategorie M) - soutěží jen v tomto týmu kategorie S.
Soutěžící ve věku 17 let a výše se může soutěže zúčastnit „mimo pořadí“ - kategorie
MP (jeho řešení v jednom nebo obou kolech bude zhodnoceno, nezíská však žádné
ocenění).
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 možné až po odevzdání
vyplněných testů dospělé dohlížející osobě a po zalepení do obálky k neprodlenému odeslání nazpět
redakci „Na dobré stopě“ na adresu: Vladislav Jech, Zelenečská 34, 198 00 Praha 9. Pro tento účel může
dospělá dohlížející osoba 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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Evangelia
1) Ježíš poradil svým učedníkům, aby se v životě řídili především tímto pravidlem:
a) „Člověče přičiň se, Pán Bůh ti pomůže.“
b) „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost – a všechno ostatní vám bude
přidáno.“
c) „Nebuďte jako nezodpovědní ptáci, kteří se o nic nestarají – a pak umírají hlady.“
2) Ježíš doporučil svým učedníkům toto:
a) Zbytečně si nehrajte na statečné a neprovokujte, každý den má dost svého trápení.
b) Vy se nemusíte bát nikoho, protože se vám nemůže nic stát.
c) Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale bojte se toho, kdo může zahubit vaši duši.
3) O modlitbě řekl Ježíš toto:
a) „Je zbytečné prosit Boha pořád dokola, když vás hned nevyslyší.“
b) „Proste, a bude vám dáno; hledejte – a naleznete; tlučte – a bude vám otevřeno.“
c) „Když budete dost dlouho prosit, Bůh vám splní to, co si přejete.“
4) Jednou Ježíš řekl: „Jen jedno je opravdu potřebné“. Stalo se to
a) na návštěvě u Marie a Marty v Betanii
b) při výslechu před židovskou veleradou
c) v rozmluvě s Nikodémem
5) Když se učedníci přeli o to, kdo je největší v Božím království, Ježíš
a) jim řekl: „Nevíte, o čem mluvíte. Duch Boží vane, kam chce.“
b) se zadíval na Petra a řekl: „Ty jsi Petr, tedy Skála, – a na té skále zbuduji svou církev.“
c) přivedl dítě a řekl: „Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království
nebeském.“
6) Ježíš o svém Otci prohlásil:
a) „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.“
b) „Můj Otec už přestal pracovat, proto nyní já pracuji.“
c) „Můj Otec přestane pracovat, až já splním jeho vůli.“
7) Když Ježíšovi vytýkali, že vyhání zlé duchy ve jménu Belzebula, knížete démonů, tak jim řekl:
a) „Satan je vaším otcem a mně chcete něco vytýkat! Jste obílené hroby plné špinavosti.“
b) „Nevíte, co mluvíte. Vy však říkáte: Víme. Proto je vaše vina větší.“
c) „Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci?“
8) Ježíš se přirovnával k:
a) vinnému kmeni, čisté vodě, chlebu života
b) chlebu života, dobrému pastýři, vinnému kmeni
c) dobrému pastýři, slovu života, dveřím
9) Když Ježíš uviděl, jak ve městě Naim vynášeli mrtvého, který byl jediným synem vdovy,
a) bylo mu vdovy líto a řekl jí: Neplač!
b) rozkázal jim, aby zastavili a řekl: Proč pláčete? Vždyť ten chlapec jenom spí.
c) přistoupil k té ženě a zeptal se jí: Věříš, že mohu tvého syna vzkřísit?
10) Ježíš v kázání na hoře blahoslavil
a) radostné, laskavé a zbožné
b) plačící, tiché a milosrdné
c) odvážné, upřímné a pronásledované
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Pokračování evangelií
11) Když Ježíšovi vytýkali, že nedodržuje tradici otců, Ježíš jim na to odpověděl slovy proroka
Izajáše:
a) „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to
podivuhodné v našich očích.“
b) „Nalomenou třtinu nedolomím a doutnající knot neuhasím – až dovedu právo k vítězství.“
c) „Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marně mne uctívají, neboť učí
naukám, které jsou jen příkazy lidskými.“
12) Ježíš vytýkal zákoníkům: „Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je
v zákoně důležitější: …
a) … právo, milosrdenství a věrnost.“
b) … almužnu, bázeň před Bohem a víru.“
c) … spravedlnost, zbožnost a čistotu.“
13) Když se Ježíše ptali, jak to bude s druhým příchodem Syna člověka, odpověděl jim:
a) „To vám teď neřeknu, protože byste to stejně nepochopili. Až přijde ten čas, dám vám
znamení.“
b) „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou
říkat ,Já jsem Mesiáš‘ – a svedou mnohé.“
c) „To není vaše věc, znát tajemství Božího království. Vy hledejte jeho spravedlnost – a
všechno ostatní vám bude přidáno.“
14) Ježíš častokrát hovořil o Božím království v podobenstvích, v nichž je přirovnával:
a) k rybářské síti, pokladu v poli, ptákům na obloze
b) perle, kvasu v mouce, fíkovníku
c) hořčičnému zrnu, pokladu v poli, kvasu v mouce
15) Svědectví o tom, co se dělo od Ježíšovy smrti „prvního dne po sobotě“, se v jednotlivých
evangeliích liší v řadě detailů. Shodují se však všechna čtyři v tom, že
a) učedníci nalezli ke svému překvapení hrob prázdný, bez Ježíšova mrtvého těla
b) místo Ježíše se setkali v hrobě s anděly
c) veliký kámen, kterým byl hrob uzavřen, byl při jejich příchodu odvalený
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Kniha Rút
1) Ve které době se příběh Rút odehrává
a) za časů království
b) když byl Izrael pod nadvládou Babylóňanů
c) za dnů, kdy soudili soudcové
2) Počátek příběhu se odehrává
a) v judském Betlémě
b) na Moábských polích
c) v Babylóně
3) Určete, jaké byly poměry mezi hlavními osobami tohoto příběhu:
a) Noemi a Elímelek měli dva syny – Machlóna a Kiljóna; jejich manželky se jmenovaly
Rút a Orpa
b) Noemi a Elímelek měli dvě dcery – Rút a Orpu; jejich manželé se jmenovali Machlón a
Kiljón
c) Malchón a Rút měli syna Elímeleka, který měl manželku Noemi, a syna Kiljóna, který měl
manželku Orpu
4) Proč se Noemi a Rút vrátily do Judska?
a) Rút se stýskalo po domově, tak ji manžel vyhnal, a Noemi ji nechtěla opustit
b) oběma umřeli mužové a v Judsku skončil hladomor
c) vyhnali je jako cizinky, když se zhoršila politická situace mezi Judeou a Moábem
5) Noemi považovala svůj návrat do Betléma:
a) za veliký úspěch a Boží požehnání
b) za trpký uděl
c) nic se o tom v Bibli nepíše
6) Co odpověděl Bóaz Rút, když se ho ptala: „Jak to, že jsem u tebe došla přízně, že se mě ujímáš,
ačkoliv jsem cizinka?“
a) „Jsi krásná a tvá krása pohnula mé srdce, abych se ujal tebe i tvé příbuzné Noemi.“
b) „Náš zákon mi přikazuje, abych tě nenechal v nouzi, neboť je psáno, že se máme ujímat cizinců,
sirotků a vdov“.
c) „Jsem dobře zpraven o všem, co jsi po smrti svého muže učinila pro svou tchýni, že jsi
opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla jsi k lidu, který jsi dříve neznala.“
7) Co řekla Noemi Rút, když zjistila, že pracovala na Boázově poli:
a) „Požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých.“
b) „Vyhýbej se tomu muži, i když se tváří přátelsky, protože chystá na tebe léčku.“
c) „Ten muž je naší záchranou, musíš si udržet jeho přízeň: Umyj se a potři se mastí.“
8) Jak se jmenoval zastánce Noemi a Rút, který se svého práva zřekl ve prospěch Bóaze?
a) Elímelek
b) v knize není jeho jméno uvedeno
c) Samuel
9) Boáz získal Rút za manželku
a) tím, že se do něj zamilovala
b) chytrým podvodem
c) tím, že před svědky vykoupil všechno, co patřilo Elímelekovi
10) Rút a Bóazovi se narodil syn Obéd, který byl dědečkem:
a) krále Šalomouna
b) krále Davida
c) krále Saula
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2. kniha Samuelova
1. Když Davidovi oznámili, že je král Saul mrtev:
a) zaradoval se, protože už mu Saul nemohl usilovat o život
b) naříkal, plakal a postil se, protože byl mrtev král
c) nedal jako správný král najevo žádné city
2. David se bezprostředně po smrti Saulově stal králem
a) pouze v Judsku, v Izraeli kraloval Saulův syn Íš-bóšet
b) pouze v Izraeli, v Judsku kraloval Saulův syn Íš-bóšet
c) jak v Izraeli, tak v Judsku
3. David po Abnérově pohřbu řekl svým služebníkům:
a) „Ať Hospodin odplatí tomu, kdo páchá zlo, podle zla, jež spáchal.“
b) „Hospodin, Bůh Izraele, odplatil tomu, kdo páchal zlo.“
c) „Ať Hospodin odplatí tomu, kdo činí dobro, podle dobra, jež vykonal.“
4. Hned po převozu byla Boží schrána přenesena:
a) do Davidova domu – David to pokládal za velkou čest: „Vybuduji pro Hospodina dům, aby
v něm sídlil.“
b) do domu Obéd-edomova, protože Davida pojala bázeň před Hospodinem: „Jak by mohla
Hospodinova schrána vejít ke mně?“
c) do svatyně v Chebronu.
5. Když se David rozhodl, že vybuduje pro Boží schránu chrám, Hospodin mu prostřednictvím
proroka vzkázal:
a) „… Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku,
který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já
upevním jeho královský trůn navěky.“
b) „Toto praví panovník Hospodin: »Proč mi nezbudujete cedrový dům?«“
c) „Nepřeji si bydlet v domě z kamení či dřeva, leč pod stanovou plachtou …“
6. Když David řekl: „Zhřešil jsem proti Hospodinu,“ oznámil mu prorok Nátan, že:
a) Hospodin Davidovi neodpustil, a proto David zemře předčasně.
b) Hospodin Davidovi odpustil, ale přesto bude potrestán – zemře předčasně.
c) Hospodin Davidovi odpustil, nezemře, ale přesto bude potrestán – zemře syn, který se mu
měl narodit.
7. Král David Abšalóma potrestal za zabití Amnóna tím, že:
a) nedovolil Abšalómovi vrátit se do Jeruzaléma a dva roky se s ním odmítal setkat.
b) nedovolil Abšalómovi vrátit se do Jeruzaléma, ale neodmítal se s ním setkat.
c) dovolil Abšalómovi vrátit se do Jeruzaléma a dva roky se s ním odmítal setkat.
8. Abšalóm si získával muže Izraele tím, že jim sliboval něco, co jim prý král David nemůže
zajistit. Co to bylo?
a) spravedlnost
b) bohatství
c) sláva
9. Co se stalo během Abšalómovy vzpoury s Hospodinovou schránou?
a) David ji bral všude s sebou, aby byl Hospodin s ním
b) zůstala na Davidův příkaz v Jeruzalémě
c) Abšalóm ji bral všude s sebou, aby byl Hospodin s ním
10. Za dnů vlády krále Davida postihly zemi tři roky hladu. Byl to trest za to, že:
a) David byl velký hříšník.
b) Davidův předchůdce dal povraždit Gibeóňany.
c) Davidův syn Abšalóm se těžce provinil proti Hospodinu.
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Epištola Římanům
1) Proč apoštol Pavel toužil navštívit římský sbor?
a) Aby mohl převzít dar pro křesťany v Jeruzalémě.
b) Aby s nimi mohl sdílet některý duchovní dar.
c) Aby je pokáral pro jejich nevěru.
2) Komu je přístupné to, co lze o Bohu poznat?
a) Každému, kdo přemýšlí o jeho díle.
b) Jen Židům a ti mají Boha představovat dalším lidem.
c) Židům a křesťanům v Bibli.
3) V druhé kapitole Pavel varuje, abychom nesoudili druhé. Proč?
a) Protože všichni jsou spravedliví, Bůh dal každému člověku milost.
b) Protože, když soudíš, odsuzuješ tím i sám sebe. Není nikdo bez viny.
c) Protože jen Bůh ustanovuje soudce, které je třeba respektovat.
4) Jak definuje Pavel pravého žida?
a) Pravý žid je ten potomek Abrahámův, který je obřezán.
b) Pravý žid je ten, kdo žije pevně podle zákona.
c) Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce
5) Jak Pavel odpovídá na otázku, zda vírou rušíme zákon?
a) Ano, proto nyní už pro nás zákon neplatí.
b) Naprosto ne! Naopak zákon potvrzujeme.
c) Jedná se o dvě oblasti, které spolu nesouvisejí.
6) Které starozákonní postavy zmiňuje Pavel ve čtvrté kapitole?
a) Mojžíše, Mirjam a Eliáše
b) Abrahama, Sáru a Eliáše
c) Abrahama, Sáru a Davida
7) Proč se člověk ospravedlněný z víry může chlubit svým utrpením?
a) Protože ví, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z té pak naděje.
b) Protože si tím víc získává boží náklonnost.
c) Protože tím dokazuje pravost svého obrácení.
8) Co říká Pavel v šesté kapitole o důsledku hříchu?
a) Hřích už nad námi nemá žádnou moc, ať děláme cokoli.
b) Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný.
c) Všichni jsme zhřešili a jsme daleko od Boží slávy.
9) Je člověk schopen se sám zbavit hříchu? Jak to vidí Pavel v sedmé kapitole?
a) Ano, bedlivým dodržováním zákona.
b) Ne, i když toužím po dobru, mám v dosahu jen zlo.
c) Ne, je to marná snaha. Nechám-li však obřezat své srdce, Bůh mě hříchu zbaví.
10) Apoštol Pavel vysvětluje podmínky pro spasení takto:
a) Spasen bude ten, kdo vyzná ústy, že Ježíš je Pán, i když to tak srdcem necítí.
b) Spasen bude ten, kdo vyzná ústy, že Ježíš je Pán a zároveň tomu věří ve svém srdci.
c) Spasen je ten, který zejména ve svém srdci věří tomu, že Ježíš je Pán.
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Pokračování epištoly Římanům
11) Co to je podle apoštola Pavla pravá bohoslužba
a) přinášet oběti zvířat
b) přinášet oběti majetku
c) přinášet jako oběť sebe sama
12) Který z darů ve výčtu darů ve 12. kapitole není zmíněn?
a) dar služby
b) dar uzdravování
c) dar učit
13) Jaký postoj máme mít k vládní moci?
a) Máme usilovat, abychom byli součástí vládní moci.
b) Máme se postavit proti vládní moci.
c) Máme se podřizovat vládní moci.
14) Jaký má apoštol Pavel názor na posuzování a odsuzování druhých?
a) Raději než soudit, měl by člověk jednat tak, aby druhému nebyl kamenem úrazu.
b) Když vidíme, že někdo dělá věci jinak, měli bychom ho co nejdříve upozornit na to, že
nejedná správně.
c) Měli bychom dát lidem volnost, aby si každý dělal, co chce.
15) Jak se máme chovat jeden k druhému?
a) Máme přijímat druhého tak, jak bychom chtěli, aby on přijímal nás.
b) Máme přijímat druhého tak, jako Kristus přijal nás.
c) Máme jednat s druhým člověkem tak, abychom oba z toho měli prospěch.
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