SOUTĚŢNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŢE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2010
Kategorie S = nejstarší od 13 do 16 let včetně, počet v týmu jsou jen 2 soutěţící,
dále arch platí pro soutěţící 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 kříţkem a při opravě v rámci
časového limitu zakříţkujeme správnou odpověď a nesprávnou odpověď škrtneme a vedle
připíšeme „opraveno“. Postup je vidět na příkladu níţe.
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Evangelia
1) Kdyţ Jeţíš svým učedníkům říkal „Kdo nepřijme Boţí království jako dítě, jistě do něho
nevejde“, myslel tím, ţe Boţí království je otevřeno jen těm,
a) kteří přijali víru v dětském věku.
b) kteří přijali víru s důvěrou a s čistým srdcem dítěte.
c) kteří přijali víru společně se svými dětmi.
2) Co radil Jeţíš svým učedníkům, kdyţ se chtěli postit?
a) Aby místo toho udělali nějaký dobrý skutek.
b) Aby se netvářili utrápeně a nestavěli na odiv svůj půst druhým lidem.
c) Aby to odloţili, protoţe nyní mají kázat evangelium.
3) Tyto dvě věty „Kdo není se mnou, je proti mně“ a „Kdo není proti vám, je s vámi“ Jeţíš:
a) Nikdy neřekl.
b) Uváděl jako příklad nesnášenlivosti.
c) Řekl kaţdou v jiné situaci.
4) Jeţíš svým učedníkům
a) přikázal, aby se nestyděli druhým hlásat, ţe je Boţí Mesiáš.
b) přikázal, aby nikomu neříkali, ţe je Mesiáš, protoţe nejdřív musí hodně vytrpět, být zabit a
třetí den vzkříšen.
c) kladl na srdce, ţe nejde o to, je-li Mesiášem, ale o to, je-li Boţím Synem.
5) Blahoslavenství „Blaze těm, kdo působí pokoj…“ pokračuje
a) „…neboť oni budou nazváni Syny Boţími.“
b) „…neboť oni přijdou do Království nebeského.“
c) „…neboť oni dojdou sami pokoje.“
6) Jeţíš řekl svým učedníkům: „Ne kaţdý, kdo mi říká ,Pane, Pane’, vejde do království
nebeského; ale ten,
a) kdo poctivě plní Boţí přikázání.“
b) kdo dnem i nocí vytrvává na modlitbách.“
c) kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“
7) Doplňte následující Jeţíšův výrok: „Vy jste světlo světa. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby
viděli vaše dobré skutky…“
a) … a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“
b) … a měli vás rádi.“
c) … a stali se také mými učedníky.“
8) Doplňte následující Jeţíšův výrok: „Nedomnívejte se, ţe jsem přišel zrušit Zákon nebo
Proroky;…
a) nic takového není mým úkolem, neboť proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví
pravdě.“
b) nepřišel jsem je zrušit, ale potvrdit, dokud se všechno nestane.“
c) nepřišel jsem zrušit, nýbrţ naplnit.“
9) V souvislosti s prosebnou modlitbou Jeţíš svým učedníkům řekl: „Proste – a bude vám
dáno;…“
a) … hledejte – a naleznete; tlučte – a bude vám otevřeno. Neboť kaţdý, kdo prosí, dostává, a
kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“
b) … a pokud nebude, je to proto, ţe prosíte špatně. Neboť kdybyste měli víru, jako zrnko
hořčičné a řekli byste této hoře „Padni do moře!“, poslechla by vás.“
c) … ale jen tehdy, kdyţ budete mít čisté srdce. Neboť těm, kdo milují Boha, všechno
napomáhá k dobrému.“
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Pokračování evangelií
10) Doplňte následující Jeţíšův výrok: „Nikdo nemá větší lásku neţ ten,…
a) … kdo rozdá všechen svůj majetek chudým.“
b) … kdo opustí pro mne a pro mé jméno svého otce i matku, manţelku i své děti a následuje
mne.“
c) … kdo poloţí ţivot za své přátele.“
11) Jeţíš vytýkal zákoníkům: „Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je
v zákoně důleţitější: …
a) … právo, milosrdenství a věrnost.“
b) … almuţnu, bázeň před Bohem a víru.“
c) … spravedlnost, zboţnost a čistotu.“
12) Kdyţ se Jeţíše ptali, jak to bude s druhým příchodem Syna člověka, odpověděl jim:
a) „Nyní vám to neřeknu, protoţe byste nic nepochopili. V pravý čas vám dám 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 Boţího království. Vy hledejte jeho spravedlnost – a všechno
ostatní vám bude přidáno.“
13) V rozmluvě s Nikodémem Jeţíš mimo jiné řekl: „Vţdyť Bůh neposlal svého Syna na svět,
a) … aby svět unikl soudu, nýbrţ aby svět byl skrze něj spravedlivě odsouzen.“
b) … aby mu přinesl spravedlnost, nýbrţ aby mu přinesl pokoj a odpuštění.“
c) … aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn.“
14) Jednou řekl Petr Jeţíšovi: „Hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou.“ Jeţíš jim na
to řekl:
a) „Amen, amen, pravím vám, ţádný, kdo poloţí ruku na pluh a ohlíţí se zpět, není mne hoden.
Kdo neopustí ţenu nebo bratry, rodiče nebo děti pro mé jméno, není mne hoden.“
b) „Amen, amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo ţenu nebo bratry nebo
rodiče nebo děti pro Boţí království, aby v tomto čase nedostal mnohem víc a
v přicházejícím věku ţivot věčný.“
c) „Amen, amen, pravím vám – je hoden dělník své mzdy i učedník své odměny. Vám bude
dáno soudit národy a Vaše jména budou zapsána ve knize ţivota. Vţdyť Bůh pamatuje aţ
do třetího kolene na ty, kteří mu věrně slouţí.
15) Jeţíš po svém vzkříšení svým učedníkům slíbil:
a) „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, a proto se nebojte – nic se vám nemůţe stát.“.
b) „Kdo ve mně věří, nikdy nezemře – vţdyť já jsem přemohl svět.“
c) „Hle, já jsem s vámi po všechny dny aţ do skonání tohoto věku.“
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Kniha Ezdráš
1) Jak se lidé zachovali, kdyţ se dozvěděli o Kýrově výnosu o vybudování chrámu?
a) vzbouřili se a odmítli výstavbu chrámu jakkoli podpořit
b) výstavbu chrámu podpořili tak, jak bylo uvedeno ve výnosu
c) o tom se v knize Ezdráš nic nepíše
2) Kolik přesídlenců se na základě Kýrova výnosu navrátilo do Judska a Jeruzaléma?
a) asi 5.000
b) asi 50.000
c) asi 500.000
3) Místní obyvatelé proti stavbě chrámu v Jeruzalémě bojovali. Proč?
a) uctívali jiné bohy a nechtěli, aby měl Hospodin v Jeruzalémě znovu chrám
b) stavba chrámu znamenala zvýšené mnoţství prachu a hluku, a to je obtěţovalo
c) ţidovští přesídlenci odmítli jejich pomoc při stavbě chrámu
4) Místní obyvatelé v čele s kancléřem Rechúmem a písařem Šimšajem nakonec sepsali králi
Artaxerxovi I. dopis. Co bylo jeho obsahem?
a) obvinění Ţidů, ţe znovu budují Jeruzalém a pokud jej dostaví, město se vzbouří a přestane
odvádět králi daně a dávky
b) obvinění Ţidů z přípravy královraţdy
c) obvinění Ţidů ze zpronevěry prostředků určených ke stavbě chrámu
5) Co odpověděli ţidovští starší zaeufratskému místodrţícímu Tatenaji na otázku, kdo jim dal
rozkaz obnovit jeruzalémský chrám?
a) „Přišli jsme z Babylóna a dostali jsme tento rozkaz přímo od krále“.
b) „Stavíme tento dům, protoţe chceme, aby Bůh zachoval našemu lidu přízeň“.
c) „Jsme sluţebníci Boha nebes i země a stavíme dům, který uţ byl postaven dříve před mnoha
lety“.
6) Jak Izraelci Boţí dům posvětili?
a) obětováním několika set kusů dobytka
b) několikadenním půstem a modlitbami
c) radostným zpěvem a hlaholem
7) Kdy přišel Ezdráš do Jeruzaléma?
a) ještě před zaloţením chrámu
b) v době budování chrámu
c) aţ poté, co byl chrám dokončen
8) Proč se Ezdráš vydal na cestu do Jeruzaléma?
a) protoţe mu to oznámil prorok
b) protoţe byl pověřen králem, aby na Judsko a Jeruzalém dohlíţel a byl spravedlivým soudcem
c) protoţe ho o to ţádali jeruzalémští místodrţící
9) U řeky Ahavy vyhlásil Ezdráš půst. Co Bůh udělal, kdyţ lidé půst ukončili?
a) dal Ezdrášovi prorocké vidění
b) uzdravil všechny nemocné Izraelce
c) poskytl lidu ochranu při cestě do Jeruzaléma
10) Jaká zpráva izraelských předáků způsobila, ţe si Ezdráš rval vlasy i vousy, roztrhl svůj šat a
byl jako omráčený?
a) zpráva o tom, ţe zloději ukradli zlato a stříbro určené pro jeruzalémský chrám
b) zpráva o tom, ţe si Izraelci berou za ţeny pohanky
c) zpráva o tom, ţe babylonští vojáci povraţdili několik desítek jeruzalémských kněţí
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kniha Numeri
1) Od kolika let byla v Mojţíšově době „vojenská sluţba“?
a) od 15 let
b) od 18 let
c) od 20 let
2) Čím byli Lévijci pro Hospodina?
a) Byli místo všech prvorozených v Izraeli odevzdáni Bohu.
b) Bůh vnímal všechny kmeny stejně, Lévijci neměli zvláštní postavení.
c) Byli Hospodinu trnem v oku, proto byli na okraji společenství.
3) Kdyţ se dal Izrael do pohybu, rozebrali stánek setkávání. Tehdy měli schránu smlouvy přikrýt
oponou a následně kůţí z jednoho zvířete. Kterou?
a) beránčí
b) tachaší
c) velbloudí
4) Jakou zkoušku musela podstoupit ţena, kdyţ na ni muţ ţárlil?
a) Před 20 svědky měla odpovědět na 3 otázky, které jí poloţil kněz.
b) Ţádnou, byla ihned ukamenována.
c) Měla vypít vodu, do které kněz vhodil prach.
5) Podle jaké normy Izraelité váţili?
a) Vzor váhy určovala svatyně.
b) Ţádné normy neměli, váhu pouze odhadovali.
c) Váţili podle Egyptských norem, vzorový šekel byl uloţen v pyramidě.
6) V kterém věku Lévité vstupovali do důchodu?
a) V 60.
b) V 50.
c) Nikdy, jejich sluţba byla aţ do smrti.
7) Zástupce z Efrajimova pokolení, který byl prozkoumávat zaslíbenou zemi, se jmenoval Hóšea.
Mojţíš mu však dal jiné jméno. Které to bylo?
a) Káleb
b) Jozue
c) Izachar
8) Pro koho platila obětní pravidla, která dal Bůh Izraeli.
a) Samozřejmě platila jen pro Izrael.
b) Platila pro Lévity.
c) Pro Izrael, ale i pro hosty s trvalým nebo krátkodobým pobytem v Izraeli.
9) Kolik dní byl nečistý ten, kdo se dotkl mrtvého člověka?
a) Byl nečistý 7 dní.
b) Byl nečistý do večera.
c) To záleţelo na okolnostech.
10) Proč ani Áron s Mojţíšem nevešli do zaslíbené země?
a) Protoţe neuvěřili Hospodinu, kdyţ Ho zastupovali před národem.
b) Protoţe je Izraelci ve zlosti ukamenovali.
c) Protoţe byli unaveni dlouhou cestou a pro své stáří uţ nemohli cestu dokončit.
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1. a 2. epištola Tesalonickým
1) Kdo se představuje na začátku obou dopisů (listů) Tesalonickým?
a) Pavel, Boţí sluţebník a apoštol Jeţíše Krista.
b) Pavel, Silvanus a Timoteus.
c) Listy Tesalonickým jsou zajímavé tím, ţe začínají bez představení a oslovení.
2) Pavel chválí tesalonické, ţe se stali příkladem věřícím zejména
a) ve Filipech a v Itálii.
b) v Judsku a v Římě.
c) v Makedonii a v Acháji.
3) Lidé v Tesalonice, kterým jsou dopisy určeny, byli převáţně:
a) ţidé, kteří se obrátili od Mojţíšova zákona k milosti v Kristu Jeţíši.
b) pohané, kteří se obrátili od model k Bohu, aby slouţili Bohu ţivému a skutečnému.
c) ţidé a pohané, kteří se díky tomuto dopisu poprvé dozvěděli o Jeţíšově zmrtvýchvstání.
4) Jak se Pavel se svými spolupracovníky chovali, kdyţ byli v Tesalonice?
a) Ve dne v noci pracovali, aby nikomu nebyli na obtíţ.
b) O ničem takovém se v epištole nepíše.
c) S vděčností přijali podporu od tesalonických, protoţe dělník si zaslouţí svou mzdu.
5) Co se od Pavla a jeho spolupracovníků dozvídáme o tesalonické církvi?
a) Mají radost z jejich víry a povaţují je za svůj vavřín chlouby před Pánem Jeţíšem Kristem.
b) Jsou zklamaní, ţe opustili přímou cestu a zbloudili; navzájem se prý koušou a poţírají.
c) Povaţují je za lid bez víry, bez naděje a domlouvají jim, aby se dali smířit s Bohem.
6) Kdo byl poslán k Tesalonickým, aby je utvrdil a povzbudil ve víře?
a) Filip
b) Barnabáš
c) Timoteus
7) Na čem si mají Tesaloničtí zakládat?
a) Na tom, ţe budou ţít pokojně, věnovat se své práci a získávat obţivu vlastníma rukama.
b) Na tom, co jí a pijí, ale zejména na spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.
c) Na tom, co přijali od Pavla, protoţe tím přináší lepší oběť neţ ţidé a pohané.
8) Co se stane, aţ zazní zvuk Boţí polnice a sám Pán sestoupí z nebe?
a) Ti, kdo ţijí v Kristu, povstanou nejdříve.
b) Ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.
c) Ti, kdo neuvěřili pravdě, budou souzeni nejdříve.
9) Co píše apoštol Pavel Tesalonickým o dni Páně?
a) „Tak i my, ačkoli se toho jistě ţiví nedočkáme, budeme uchváceni v oblacích vzhůru ...“
b) „Aţ budou říkat ,je pokoj, nic nehrozíʽ, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku …“
c) „Nesmím, bratří, psát vám něco o době a hodině, jeţ mi Pán zjevil v přesvědčivé plnosti ...“
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Pokračování epištol Tesalonickým
10) Kdy se mají Tesaloničtí radovat a děkovat Bohu?
a) Obojí mají dělat za všech okolností, tedy i v těţkostech.
b) Jen kdyţ proţívají dobré časy, v těţkostech mají prosit o poţehnání.
c) Aţ po příchodu Páně, nyní nemají ustávat v modlitbách, protoţe nastala zlá doba.
11) Jak je prezentován vývoj tesalonické církve ve druhém dopise?
a) V důsledku pronásledování a útisku se rozmohla nepravost a vychladla láska mnohých.
b) Někteří představení vzali soud do svých rukou a těm, kteří utiskují, odplácí útiskem.
c) I přes pronásledování a útisk jejich víra mocně roste a vzájemná láska je stále větší.
12) Co bude trestem těm, kteří odpírají poslušnost evangeliu?
a) Věčná moc klamu; uţ nikdy nepoznají pravdu, protoţe měli zalíbení v nepravosti.
b) Věčný ţár Boţí přítomnosti, plamen ohně toho, který zkoumá naše srdce.
c) Věčná záhuba daleko od Pána a slávy jeho moci.
13) Co má podle Pavla předcházet dni Páně (příchodu Páně)?
a) Vzpoura proti Bohu a objeví se Syn zatracení.
b) Nic, všechny podmínky pro příchod jsou jiţ splněny.
c) Církev bude nejprve konat kdejaký mocný čin, aby zachránila ty, kdo jdou k záhubě.
14) Co se stane s „tím zlým“, který přijde v moci satanově?
a) Pán Jeţíš ho zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem.
b) Bůh ho přemůţe a stejně jako i pohany povolá k pokání, aby dosáhl ţivota.
c) Duch ho zjeví v těle, bude zničen od andělů a zpráva o tom bude hlásána národům.
15) Jak se mají Tesaloničtí chovat k bratrovi, který vede zahálčivý ţivot?
a) Má-li hlad a ţízeň, mají mu dát mu jíst a pít; tím ho zahanbí a přivedou k lítosti.
b) Mají se o něj postarat a dát mu, co potřebuje, protoţe kdo dává, tomu bude dáno.
c) Mají mu dát znát, ţe k nim nepatří, aby byl zahanben a varovat ho jako bratra.
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