SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2011
Kategorie S = nejstarší od 13 do 16 let včetně, počet v týmu jsou nejvýše 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 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. Odevzdat řešení před limitem je pochopitelně možné.
Vyplývá z toho, že ověřit si správné řešení kontrolou podle Bible je tedy přípustné až po
odevzdání vyplněných testů v 2. kole organizátorům. K tomu účelu si soutěžící může dělat poznámky.
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 zahájil svou veřejnou činnost těmito slovy:
a) „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“
b) „Duch svatým je nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst.“
c) „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“
2. Když Ježíšovi vytýkali, že nedodržuje tradici otců, on 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.“
3. 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.“
4. Ježíš vzkřísil v Naimu syna jedné vdovy. Jaký k tomu měl důvod?
a) Vdova projevila velkou víru.
b) Bylo mu té vdovy líto.
c) Chtěl zástupu ukázat znamení, aby poznali, kým je.
5. Doplňte následující Ježíšův výrok: „Nikdo nemá větší lásku než ten,…
a) … kdo rozdá všechen svůj majetek chudým.“
b) … kdo opustí pro mne a pro mé jméno svého otce i matku, manželku i své děti a následuje mne.“
c) … položí život za své přátele.“
6. Jak Ježíš odpověděl, když se ho ptali: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“
a) „Chcete znát tajemství Božího království? Slyšte, co vám říkám: Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mne.“
b) „Amen, amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království
nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“
c) „Amen, amen, pravím vám, nebylo a není většího v království nebeském než Jana Křtitele. A
přece i on je nejmenší z těch, kterým jsou místa v království připravena od stvoření světa.“
7. 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.“
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. Jednou použil Ježíš obraz „Kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla“. Měl na mysli
a) Boha, který chtěl ochránit svůj lid Izrael.
b) Jeruzalém, který měl být duchovním centrem izraelského národa.
c) správný způsob, jak má matka pečovat o své děti.
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Pokračování evangelií
10. Ježíš se za nás obětoval dobrovolně. Svědčí o tom tato jeho slova:
a) „Mně se nic nemůže stát, neboť mým otcem je Bůh.“
b) „Nikdo mi můj život nebere, ale já jej dávám sám od sebe.“
c) „Neplačte nade mnou, plačte nad sebou, mé je království nebeské.“
11. Doplňte správně Ježíšovo upozornění: „Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky,
své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe,
a) jistě nevstoupí do Božího království.“
b) bude se marně namáhat, protože můj Otec mu nepožehná.“
c) nemůže být mým učedníkem.“
12. Komu podle Ježíše patří zaslíbení: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám
připraveno od založení světa.“
a) Těm, kteří pro svou víru trpěli, a přece ji nezapřeli.
b) Těm, kteří účinně pomáhali svým bližním.
c) Tomu, kdo dodržuje Boží přikázání a pravidelně se modlí.
13. Když se Ježíše ptali, jak to bude s jeho příchodem a se skonáním věků, odpověděl jim:
a) „Nyní vám to neřeknu, protože byste nic nepochopili. V pravý 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. Při poslední večeři řekl Tomáš Ježíšovi: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“
Ježíš mu na to odpověděl:
a) „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“
b) „Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle můj Otec, vás té cestě naučí.“
c) „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho povede.“
15. Vyznal někdo podle svědectví evangelií, že Ježíš je Bůh?
a) Ano, setník a ti, kdo střežili Ježíše.
b) Ano, učedník Tomáš.
c) Ne, pouze, že je Boží syn.
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1. Paralipomenon
1) Kdo to byli Zíf a Zífa?
a) Manželé z pokolení Zabulon.
b) Bratr a sestra z pokolení Ruben.
c) Dva bratři z pokolení Juda.
2) Který rod byl početnější? Šimeon nebo Juda?
a) Juda, i když Šimeon sám měl 16 synů a 6 dcer.
b) Šimeon, proto sídlili v okolí Jeruzaléma.
c) Nevíme, z 1 Paralipomenon se to nedá vyčíst.
3) Šupím a Chupím patřili do pokolení:
a) Ruben, asi též Efraim.
b) Benjamín, asi též Manases.
c) Leví, asi též Gád.
4) Jaká byla výzbroj bohatýrů kolem Davida?
a) Měli kopí a kované meče.
b) Bojovali v brnění a používali koně.
c) Měli luky a šípy, uměli bojovat oběma rukama.
5) Po donesení schrány do Jeruzaléma David rozdával dary. Komu dal chléb a koláče?
a) Všem, kteří se podíleli na dopravě schrány.
b) Každému kdo byl z Izraele. Muži i ženě.
c) Všem mužům, kteří ho věrně následovali.
6) Některé žalmy jsou určeny pro Asafa. Kdo to byl?
a) Davidem určený první představený svatostánku, zodpovědný za vedení chval.
b) Davidův syn, kterému věnoval některé žalmy.
c) Stavitel chrámu, kterého David chválil.
7) Dá se poznat z jediného chvalozpěvu, který je v 1. Paralipomenon, co to znamená vzdávat chválu
Hospodinu?
a) Znamená to hlavně vysmívat se nepříteli, protože ve srovnání s Hospodinem je slabý.
b) Znamená to dodržovat Hospodinovu smlouvu, nezapomínat na jeho činy a pamatovat na potřeby
sirotků a vdov.
c) Znamená to vzývat Hospodinovo jméno, uvádět národům ve známost jeho skutky, zpívat mu a pět
žalmy, aby se zaradovalo srdce těch, kdo Hospodina hledají.
8) Co udělal David po smrti Amonského krále Náchoše?
a) Vyslal Joába a ten Amonovce dobyl.
b) Nechal oholit jejich posly a uříznout jim oděv.
c) Poslal k synovi zesnulého krále posly, aby ho potěšil.
9) Co udělal David s korunou Amonského krále?
a) Nechal si ji a nosil ji na hlavě.
b) Roztavil ji a zlato nalil králi do hrdla.
c) Věnoval ji svým bohatýrům.
10) Na čí „pokyn“ David sčítal Izrael?
a) Na pokyn proroka Samuele.
b) To satan podnítil Davida ke sčítání.
c) Bůh dal Davidovi pokyn sečíst Izrael.
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1. kniha žalmů
1. Doplň: Služte Hospodinu s ____________ a jásejte s ________________.
a) nadšením/radostí
b) bázní/chvěním
c) odvahou/přáteli
2. Co je pro žalmistu důležitější než to, kde si užije dobrých věcí?
a) Aby byl v jeho zemi pokoj.
b) Aby nad ním a nad jeho krajany vzešel jas Hospodinovy tváře.
c) Aby Izrael zvítězil nad nepřáteli.
3. Doplň: Ústy ______________ jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a _________
nepřítele planoucího pomstou.
a) nemluvňat a kojenců/zastavil
b) svých proroků/zahanbil
c) svými/přemohl
4. Komu je Hospodin nedobytným hradem?
a) odvážnému
b) zdeptanému
c) nezlomnému
5. Čí tužbu Hospodin podle žalmisty vyslýchá?
a) neodbytných
b) pokorných
c) prosebníků
6. V jakou Boží vlastnost žalmista doufá, když se modlí k Bohu?
a) V Boží milosrdenství.
b) V Boží trpělivost.
c) V Boží sílu.
7. Proč žalmistou nic neotřese?
a) Protože je vždy připraven.
b) Protože si stále staví Hospodina před oči.
c) Protože už prošel mnohými útrapami.
8. Co je podle žalmisty vrcholem radosti?
a) Zvítězit nad nepřítelem.
b) Přinášet oběti do chrámu.
c) Být v Boží přítomnosti.
9. Všechny stezky Hospodinovy jsou _______________ pro ty, kteří dodržují jeho _______________.
a) milosrdenství a věrnost/smlouvu a svědectví
b) požehnání a radost/plán a přikázání
c) pomoc a vítězství/přání a představy
10. Jaký je vztah mezi Božím hněvem a Boží přízní?
a) Bůh se nikdy nehněvá a vždy je příznivý.
b) Boží hněv trvá dlouho, přízeň však je na věky.
c) Boží hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život.
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Epištola Titovi
1. Pavel o sobě v listu Titovi píše, že je k něčemu poslaný. K čemu?
a) Bránit víru před těmi, kteří vedou prázdné řeči, svádějí lidi a lpí na obřízce.
b) Přivádět Boží vyvolené k víře a k poznání pravdy našeho náboženství.
c) Napravovat ty, kdo prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají.
2. Co je podle Pavla zbytečné a čemu se má Titus vyhýbat?
a) Hloupým sporům o rodokmeny a hádkám o Zákon.
b) Mladické prudkosti a bezbožným řečem.
c) Krétským rodinám s nevěřícími dětmi.
3. Jaký byl jeden z úkolů, kterým Pavel pověřil Tita na Krétě?
a) Napravit špatnou pověst místní církve.
b) Ustanovit v jednotlivých městech starší.
c) Napomínat ty, kdo mají vládu a moc.
4. Jak má podle apoštola Pavla vypadat biskup?
a) Stačí, aby měl velkou víru a lásku ke všem bratřím.
b) V minulosti učinil veřejné pokání ze svých hříchů.
c) Musí být bezúhonný jako správce Božího domu.
5. Proč má být biskup pevný ve slovech pravé nauky?
a) Aby dokázal odhalit protivníky, kteří šíří lži o církvi a věřících.
b) Aby byl schopen povzbuzovat ve zdravém učení a usvědčovat odpůrce.
c) Aby mohl napomínat sektáře, zříci se jejich učení a vynést nad nimi soud.
6. Kdo řekl: „Kréťané jsou samí lháři, zlá zvířata, lenivá břicha.“?
a) Jeden prorok z řad těch, kteří lpí na obřízce.
b) Pavlův nejmenovaný spolupracovník.
c) Titus v dopise, na který se Pavel odvolává.
7. Co má Titus dělat, aby Kréťané měli zdravou víru?
a) Laskavě a trpělivě je vyučovat.
b) Činit zázraky a znamení.
c) Přísně je kárat.
8. Proč mají být ženy rozumné, cudné, starat se o domácnost a mít rády své muže a své děti?
a) Aby Boží slovo nebylo zneváženo.
b) Aby satan nemohl ovládnout jejich srdce.
c) Aby se jim nestala nepřítelem jejich vlastní rodina.
9. K čemu má Titovo vyučování vést ty, kdo uvěřili Bohu?
a) K tomu, aby se jediným smyslem jejich životů stala chvála Boha a modlitba.
b) K tomu, aby se snažili vynikat dobrým jednáním, protože je to lidem prospěšné.
c) K tomu, aby nepropadali přílišnému pití vína, ale radovali se z Boha.
10. Pavel Titovi píše, že má připomínat bratřím, aby byli někomu podřízeni. Komu?
a) Andělům a množství nebeských zástupů.
b) Těm, kdo mají vládu a moc
c) Jen biskupům a starším církve.
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Epištola k Filemonovi
11. Co apoštol Pavel v úvodu svého dopisu říká o Filemonovi?
a) Děkuje Bohu, když slyší o jeho víře a je povzbuzený jeho láskou.
b) Trápí se, protože se dozvěděl, že ve své církvi působí sváry a roztržky.
c) Diví se, že se tak rychle odvrací od milosti Kristovy k jinému evangeliu.
12. Jakým způsobem dával Pavel Filemonovi instrukce ohledně Onezima?
a) Prosí za něj s tím, že před časem sice způsobil škodu, ale nyní je oběma k užitku.
b) Směle nařizuje, že jej má přijmout ne už jako otroka, ale jako milovaného bratra.
c) Kupuje si ho od něj výměnou za odepsání dluhu, který Filemon u Pavla má.
13. O kom Pavel Filemonovi píše, že ve vězení vzkřísil jeho tělo z mrtvých?
a) O Onezimovi.
b) O Aristarchovi.
c) O nikom takovém nepíše.
14. Psal Pavel dopis Filemonovi vlastní rukou?
a) Ano, tento dopis byl pro něj natolik důležitý, že ho napsal celý vlastní rukou.
b) Ano, ale pouze část o náhradě škody, kterou způsobil Onezimos.
c) Ne, celý dopis jen diktoval svému spolupracovníkovi Timoteovi.
15. O co Pavel v závěru svého dopisu Filemona žádá?
a) Aby se zdržoval sobeckých vášní, které vedou boj proti duši a žil vzorně mezi pohany.
b) Aby Pavlovi připravil ubytování, protože doufal, že jim bude pro jejich modlitby darován.
c) Aby se v modlitbách přimlouval za Pavla, který snáší utrpení a pouta jako zločinec.
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