SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2012“
Kategorie P = dospělí od 18 let výše, soutěží zásadně jednotlivě
Organizace,
oddíl, příp.
další informace doporučený údaj
Jméno, příjmení,
věk, adresa, příp.
e-mail či tel.
soutěžícího
(1 osoby) –
povinný údaj
Poznámky:
V prvním kole může soutěžit jen jednotlivec sám, a odešle-li řešení, získá
s jeho opravou odznak 1. kola.
V této kategorii může soutěžit soutěžící ve věku od dosažení 18 let výše.
Pokud získá soutěžící právo na postup do 2. kola, bude v něm soutěžit opět jako
jednotlivec, a získá-li body rovné bodovému limitu nebo vyšší než stanovený limit,
získá i odznak 2. kola.
ČASOVÝ LIMIT PRO ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK = 90 minut.
Organizátoři soutěže spoléhají na to, že soutěžící bude 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 pro všechny – v této kategorii je to max. 90 minut.
Vyplývá z toho, že ověřit si správné řešení kontrolou podle Bible je tedy možné až po odeslání
vyplněných testů v 1. kole redakci „Na dobré stopě“ na adresu: Vladislav Jech, Zelenečská 34, 198 00
Praha 9 anebo oskenovaných na e-mail: vjech.kamzik@volny.cz.
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,
případně řešit dotazy a připomínky s organizátory.

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.

Strana 1 ze 7

Evangelia
1.

Co řekl Simeon, když držel v náručí malého Ježíše?
a) Zdůraznil, že narození dítěte je veliký zázrak a dar od Boha.
b) Dal najevo radost, že zahlédl velikého pána a krále.
c) Byl velmi radostný a řekl, že jeho oči viděly spasení.

2.

V podobenství o vinném kmenu Ježíš řekl: „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, …
a) proste, oč chcete, a stane se vám.“
b) budou vás tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám.“
c) váš zármutek se promění v radost.“

3.

Co Ježíš odpověděl na prosbu řeckých poutníků, kteří ho chtěli vidět?
a) „Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“
b) „Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník.“
c) „Nevoďte je, protože vám je dáno znát tajemství království, jim však není dáno.“

4.

Slova: „Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči.“ řekl Ježíš:
a) v podobenství o hřivnách
b) v podobenství o dobrém pastýři
c) v podobenství o hostině

5. 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.“
6. 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?“
7. Jednou použil Ježíš obraz „Kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla“. Měl na mysli:
a) Boha, který chtěl ochránit svůj lid Izrael
b) farizeje a zákoníky, kteří by chtěli ovládnout všechny Izraelce
c) správný způsob, jak má matka pečovat o své děti
8. 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?“
9. 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
10. Když farizeové Ježíšovi vytýkali, že jeho učedníci nedodržují tradici otců, Ježíš jim připomněl také
slova 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.“
11. 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) almužna, bázeň před Bohem a víra.“
c) spravedlnost, zbožnost a čistota.“
12. 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.“
13. Ježíš častokrát hovořil o Božím království v podobenstvích, v nichž je přirovnával:
a) k rybářské síti, pokladu v poli, ptákům na obloze
b) k perle, kvasu v mouce, fíkovníku
c) k hořčičnému zrnu, pokladu v poli, kvasu v mouce
14. Ježíš se za nás obětoval dobrovolně. Svědčí o tom tato jeho slova:
a) „Ve skutečnosti se mi nic nemůže stát, protože mým otcem je Bůh.“
b) „Nikdo mi můj život nebere, ale já jej dávám sám od sebe.“
c) „Neplačte nade mnou, ale plačte nad sebou, protože já nezemřu, zatímco vy ano.“
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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První Mojžíšova (Genesis)
1. Jak se v Bibli charakterizuje veškeré Boží stvoření?
a) Bylo dobré až na člověka, protože ten může hřešit.
b) Bylo velmi dobré.
c) Žádná jasná charakteristika stvoření v knize Geneze není.
2. S kým uzavřel Bůh svou první smlouvu?
a) jen s Noem a jeho ženou
b) s Noem a jeho potomstvem
c) s veškerým živým stvořením
3. Co byla první věc, kterou podle Bible Hospodin řekl Abramovi?
a) Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.
b) Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno.
c) Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí.
4. Proč Abraham představil Abímelekovi Sáru jako svoji sestru?
a) Protože jí chtěl zachránit.
b) Protože mu to tak určil Hospodin.
c) Protože měl strach o svůj život.
5. Uvádí se v Bibli důvod toho, proč Hospodin žádal Abrahama, aby obětoval Izáka?
a) Ano, Bůh chtěl Abrahama vyzkoušet.
b) Ano, Jákob a Izák se měli přesvědčit, že jsou za všech okolností v Božích rukách.
c) Ne, jasný důvod se tam neuvádí, je to tajemství.
6. Jak vybral Abrahamův služebník ženu pro jeho syna Izáka?
a) Viděl, že je krásná a patří k Abrahamově rodině.
b) Bůh mu dal znamení u studny.
c) Doporučil mu ji Lában, bratr Rebeky.
7. Co bylo poselstvím Jákobova snu o žebříku?
a) Bůh mu v něm zaslíbil zemi a rozmnožení jeho potomků.
b) Bůh mu v něm zaslíbil, že jednou vystoupí k němu.
c) Bůh mu v něm zaslíbil ochranu před jeho bratrem Ezauem.
8. Proč Josefa jeho bratři nenáviděli?
a) Protože jim Jákob řekl, že nejmladší Josef bude dědicem veškerého majetku.
b) Protože ho otec miloval víc než je.
c) To se z textu Bible nedá jasně určit.
9. Jak zareagoval faraon na Josefovu řeč?
a) Řekl mu: „Sám bůh nejvyšší tě k nám poslal.“
b) Vstal, roztrhl svůj šat – a ustanovil Josefa správcem Egypta.
c) Nejprve se otázal svých služebníků: „Zda najdeme podobného muže, v němž je duch Boží?“
10. Jaká slova řekl Josef svým bratrům, když odcházeli, aby k němu přivedli otce Jákoba?
a) „Jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě hádky!“
b) „Jděte spěšně, ať se brzy setkám s otcem!“
c) „Chraňte svého bratra Benjamína, aby se mu nestalo nic zlého!“
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Jób
1. Kdo způsobil Jóbovo utrpení?
a) Bůh Hospodin
b) Působil si ho Jób sám, protože nechce uznat, že je hříšník a obviňuje Boha.
c) Satan
2. Co řekla Jóbova žena, když ho postihly vředy a skončil na popelu?
a) „Jaké neštěstí nás všechny postihlo. Kéž nás Hospodin zachrání.“
b) „Proč nás Hospodin trestá? Kam se poděla jeho spravedlnost?“
c) „Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři.“
3. Kdy Jób zlořečil svému dni a řekl: „Ať zanikne den, kdy jsem se zrodil.“?
a) Ještě předtím, než se jeho přátelé doslechli o všem tom zlém, co ho potkalo.
b) Poté, co s ním sedm dní a nocí jeho přátelé seděli na zemi a nepromluvili.
c) Když mu Elífaz Témanský řekl: „Blaze člověku, jehož Bůh trestá.“.
4. Uznává Job, že člověk nemůže být před Bohem spravedlivý?
a) Neuznává, dokud nepromluví Bůh.
b) Nejdřív neuznává, ale nakonec pod tíhou argumentů přátel to uzná.
c) Uznává, ale současně stále trvá na tom, že je bezúhonný.
5. Kdo řekl slova: „Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk všechno, co má.“?
a) Satan, když přesvědčoval Hospodina, aby se dotkl Jóbových kostí a masa.
b) Jóbova žena, která prohlásila, že Jób je vyzáblý, jenom s kůží kolem zubů.
c) Jób, když úpěl, že jeho tělo je obaleno červy a jeho kůže puká a mokvá.
6. Kdo řekl: „Nejsou vždycky moudří ti, kdo mají mnoho let, starci nemusejí vždy rozumět právu.“?
a) Elíhú
b) Bildad
c) Hospodin
7. Kdo a proč řekl: „Jen člověka jako ty zasáhne tvá svévole, lidského syna tvá spravedlnost.“?
a) Jób, když se obhajoval, že je spravedlivý a lidé kolem něj to mohou dokázat.
b) Bildad, když Jóbovi vysvětloval, že člověk nemůže být před Bohem spravedlivý.
c) Elíhů, když vysvětloval Jóbovi, jak je nesmyslné hájit se vlastní spravedlností.
8. Komu Jób odpověděl na jeho řeč a komu ne?
a) Jób odpověděl každému, jen na Sófarovu krátkou řeč nereagoval.
b) Jób odpověděl každému, jen Elíhúovi neodpověděl ani na jednu z jeho čtyř řečí.
c) Jób odpověděl každému, jen na Hospodinovu řeč neměl, co by odpověděl.
9. Kdo řekl: „Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.“?
a) Tuto větu řekl Jób poté, co k němu dvakrát promluvil Hospodin.
b) Tuto větu pronesl Elíhú ve svém hymnu na Boží vznešenost.
c) Tato věta v knize Jób nezazněla.
10. Jak na tom byl Jób, když se za ním jeho tři přátelé vrátili, aby se za ně modlil?
a) Byl ještě nemocný, protože Hospodin změnil jeho úděl až poté.
b) Už byl zdravý, ale bez majetku, který získal až později skrze svoji rodinu.
c) Už byl zdravý, měl všeho dvojnásob a oslavoval se svými bratry sestrami.
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Timoteovi 1. a 2.
1. Co je v tomto listě podle Pavla cílem vyučování Ježíšových učedníků?
a) Přivést člověka k pokání a ke křtu.
b) Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.
c) Usvědčit ze lži ty, kteří přináší falešné učení.
2. Co Pavel žádal ve vztahu k vladařům a těm, kteří mají moc?
a) Abychom se za ně modlili.
b) Abychom si jich nevšímali, protože jsme zodpovědní Bohu.
c) Abychom od nich žádali dodržování svých práv.
3. Co v těchto listech chtěl Pavel po ženách?
a) Aby se ve shromáždění modlily v čistotě, bez hněvu a hádek.
b) Aby se oblékaly slušně a zdobily se prostě a střízlivě.
c) K ženám se Pavel v těchto listech vůbec nevyjadřoval.
4. Co podle Pavla člověka vylučuje ze služby v církvi?
a) Pomlouvání, střídání partnerů, obliba alkoholu, touha po penězích.
b) Židovský původ založený na rodokmenech.
c) To, že je ženského pohlaví.
5. Pavel varoval před těmi, kteří budou svádět démonskými naukami. Na které jejich bludy zejména
upozorňoval?
a) Budou lidem zakazovat ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil.
b) Povedou vás ke spasení ze skutků
c) Budou tvrdit, že Ježíš není Mesiáš.
6. Pavel také řekl: „Nikdo ať tebou nepohrdá, …
a) protože jsi rozvedený.“
b) protože jsi z pohanů.“
c) protože jsi mladý.“
7. Od kolika let mohla být žena zapsána mezi vdovy, o které se církev starala?
a) Věk v tom nehrál roli, jen to, jestli měla rodinu, nebo ne.
b) Bylo to od 60 let.
c) Bylo to od 50 let.
8. Starší, kteří se věnovali kázání a vyučování a konali svou službu dobře, měli podle Pavla sloužit:
a) zdarma a bez nároku na náhradu, protože jsou ve víře vyzrálejší
b) s dohledem, aby své služby nezneužívali k sebeobohacení
c) s nárokem na dvojnásobnou odměnu
9. V čem vidí Pavel kořen všeho zla, z kterého pramení nespokojenost s tím, co mám?
a) v nespravedlivém rozložení bohatství ve společnosti.
b) v lásce k penězům
c) ve lži a pokrytectví
10. Čemu se měl Timoteus vyhýbat?
a) Bezbožným řečem a protikladným naukám.
b) Ničemu se neměl vyhýbat, ale měl stát jako pevný sloup pravdy.
c) Opilcům, utrhačům, smilníkům a jiným hříšníkům.
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Timoteovi 1. a 2. - pokračovaní
11. Co měl Timoteus dělat s darem, který dostal od Božího Ducha?
a) Uchovat ho neporušený, než Pavel přijde.
b) Sloužit tímto darem věrně a pokorně.
c) Rozněcovat a rozhojňovat ho tak, jako když se přikládá do ohně.
12. Proč Pavel snášel všechno pronásledování a nepřízeň?
a) Protože si uvědomoval zisk, který mu to přinese.
b) Protože neměl jinou možnost.
c) Protože si byl vědom, komu uvěřil.
13. Pavel užil podobenství z prostředí armády, sportu a zemědělství. Co měla společného?
a) To, co děláš, dělej naplno a podle pravidel, abys dosáhl cíle.
b) Vítězí jen ten nejsilnější, nejrychlejší a nejpracovitější.
c) Člověk nebude spasen na základě svých skutků, ale Boží milostí.
14. Co předvídá Pavel, jací budou lidé v posledních dnech tohoto světa ?
a) Laskaví, moudří, sebeobětující se atd.
b) Sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví atd.
c) Pavel nebyl prorok a toto u něj nenajdeme.
15. Co měl Timoteus udělat kováři Alexandrovi, který Pavlovi mnoho ublížil?
a) Měl mu sebrat plášť, který mu Pavel dal.
b) Měl se před ním mít na pozoru.
c) Měl ho přimět k obrácení.
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