SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2012
Kategorie S = nejstarší od 13 do 17 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 17 let
včetně. Soutěžící ve věku 13 až 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. 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:
Odpovědi zaznamenáváte do samostatného archu pro odpovědi na všechny čtyři části.
Správnou odpověď označíte v části, která odpovídá příslušné knize, v řádku s číslem odpovědi
křížkem v patřičném sloupečku. Při opravě v rámci časového limitu zakřížkujete správnou
odpověď a u nesprávné odpovědi uděláte přes původní křížek kroužek.
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Evangelia
1. Proč Zachariáš oněměl?
a) To se v Bibli nepíše.
b) Protože se na mě měla ukázat Sláva Boží.
c) Protože neuvěřil slovům Gabriela.
2.

Na podobenství o nemilosrdném služebníku chtěl Ježíš ukázat, že
a) Bůh potrestá každého člověka, který bude druhým lidem ubližovat.
b) ten, kdo neodpouští druhým lidem, nemůže čekat, že mu odpustí Bůh.
c) máme pomáhat druhým lidem, kteří jsou v nějaké nouzi.

3.

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?“

4.

Slova: „Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven“ řekl Ježíš v
souvislosti:
a) s nemocí Petrovy tchyně
b) s malomocným, který na Ježíše vytrvale volal, ale druzí ho odháněli
c) s nemocí Ježíšova přítele Lazara

5. Kdo a kdy řekl: „Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý
národ.“
a) Řekl to velekněz Kaifáš na zasedání velerady, když ostatní řešili, co si počít s Ježíšem.
b) Řekl to Annáš před jednáním velerady, která rozhodla o ukřižování Ježíše.
c) Řekl to prorok Ámos – takže ta věta vůbec v evangeliích není.
6.

Koho se týkalo Ježíšovo přirovnání „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane
samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“?
a) Mluvil jen o sobě samém.
b) Mluvil o všech lidech.
c) Mluvil o každém, kdo ho chce následovat.

7. Doplňte tento Ježíšův výrok: „Nepřišel jsem, abych soudil svět, ....
a) ale aby svět skrze mne uvěřil.“
b) ale abych svět spasil.“
c) ale svět odsoudil mne.“
8. Doplňte tento Ježíšův výrok: „A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; ...
a) i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
b) ať se tedy vaše srdce nechvěje a neděsí, neboť já jsem přemohl svět.“
c) toho, kdo mě nemiluje, nebude milovat ani můj Otec.“
9. Doplňte tento Ježíšův výrok: „Život věčný je v tom, ...:
a) že vzkříšení půjdou do věčné radosti, zatímco zavržení do věčného ohně.“
b) když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“
c) co vám říkali už vaši proroci: ve spravedlnosti, víře a milosrdenství.“
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Pokračování evangelií
10. Jaký je smysl podobenství o soudci a vdově?
a) Když je člověk přesvědčený o své pravdě, nakonec se dočká spravedlnosti.
b) Bůh dokáže i nespravedlivého člověka použít ke svým záměrům.
c) Bohu je třeba důvěřovat a v modlitbě vytrvat, i když to vypadá, že s pomocí otálí.
11. Jaký je hlavní smysl podobenství o boháči a Lazarovi?
a) Ukázat, že tomu, kdo nevěří Božímu slovu zaznamenanému v Písmu, nepomůžou ani zázraky.
b) Vysvětlit, jak to s člověkem vypadá na věčnosti.
c) Ukázat, že se nakonec v životě každého člověka spravedlnost naplní.
12. Co byla hlavní chyba, kterou pán vytknul třetímu služebníkovi v podobenství o hřivnách?
a) Že se ho bál a pokládal ho za tvrdého člověka, který bere co, nedal, a sklízí, kde nezasel.
b) Že se svou hřivnou nepodnikl vůbec nic, i když věděl, že jeho pán by mohl z ní něco vydělat.
c) Že ji zabalil do šátku, a tak předem dal najevo, že nemá cenu se o cokoliv pokoušet.
13. Jaký hlavní argument uvedl Ježíš ve sporu se saducei o tom, že vzkříšení z mrtvých je skutečnost?
a) Lidé se po vzkříšení ani nežení, ani nevdávají.
b) Saduceové vůbec nerozumí Písmu.
c) Bůh, který o sobě říká, že je Bohem Abrahámovým, Izákovým a Jákobovým, je Bohem živých,
ne mrtvých.
14. Oč prosí Ježíš svého Otce s ohledem na to, aby svět uvěřil, že ho Otec poslal?
a) Aby všichni, kteří věří v Ježíše, byli jedno, jako je jedno on se svým Otcem.
b) Aby všichni Ježíšovi učedníci zachovávali všechno, co jim svěřil.
c) Aby si jeho učedníci dali pozor na kvas farizeů a zákoníků, jejichž srdce je od Boha daleko.
15. Kolik různých Ježíšových výroků na kříži je zaznamenáno v evangeliích?
a) Šest: jeden společný u Marka a Matouše, dva u Lukáše a tři u Jana.
b) Sedm: jeden společný u Marka a Matouše, dva u Lukáše a čtyři u Jana.
c) Sedm: jeden společný u Marka a Matouše, jeden společný u Matouše a Lukáše, dva samostatné u
Lukáše, tři u Jana.
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1. kniha Mojžíšova (Genesis)
1. Komu Bůh řekl: „Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však
máš nad ním vládnout“?
a) Adamovi.
b) Kainovi.
c) Lámechovi.
2. Co zvláštního uvádí Bible o Henochovi?
a) Dožil se ze všech patriarchů nejdelšího věku.
b) Chodil s Bohem.
c) Měl nejvíc synů a dcer.
3. Proč se Abram rozešel s Lotem?
a) Protože Abram dostal od Boha pokyn, aby si Lot vybral zemi, kterou chce obývat.
b) Kvůli tomu, aby mezi pastýři Abrama a Lota nedocházelo ke sporům.
c) Lot opustil Abrama z vlastního rozhodnutí.
4. Co byl hlavní Abrahámův argument, když s Bohem smlouval o záchranu Sodomy?
a) Protože tam bydlel jeho synovec Lot.
b) Takové řešení není Hospodina hodné.
c) Mají být vyhlazeni spravedliví i nespravedliví?
5. Kde Abraham pohřbil Sáru?
a) U cesty do Efraty (což je Betlém).
b) V jeskyni, kterou koupil od Efróna Chetejského.
c) Sára zemřela až po Abrahamovi, takže on ji nepohřbil.
6. Co Hospodin říkal Jákobovi ve snu, který se mu zdál v Bételu?
a) „Já jsem Hospodin, Bůh tvých otců, a vysvobodím tě od tvého bratra.“
b) „V tobě a tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země.“
c) „Neboj se a nestrachuj, tvoje cesty budou požehnány.“
7. Co se přihodilo Lábanovým domácím bůžkům?
a) Lában je daroval Jákobovi jako svatební dar.
b) Lában uznal, že jediný Bůh je Hospodin, a bůžky spálil.
c) Lábanovy domácí bůžky ukradla jeho dcera Ráchel.
8. Když se Josefovi bratři smluvili na tom, že Josefa zabijí, jak jednal Rúben?
a) Prosadil, aby Josefa hodili ho jen do cisterny. Chtěl Josefa z cisterny později vytáhnout.
b) Prosadil, aby Josefa hodili jen do cisterny, a posléze prosadil, aby jej prodali do otroctví.
c) Trval na tom, že Josef má být zabit.
9. Jak farao pojmenoval Josefa?
a) Syn panovníka.
b) Zachránce světa.
c) Duch Boží.
10. Proč při žehnání Josefovým synům zkřížil Izrael ruce?
a) Josef ho požádal, aby pravicí požehnal jeho prvorozenému synu, který stál po Jákobově levé ruce.
b) Izrael chtěl svou pravicí požehnat mladšího syna, nikoli prvorozeného, který stál po Jákobově
pravici, a proto musel ruce zkřížit.
c) Jednalo se o zvyk, podobně žehnal Izák Jákobovi a Ezauovi.
S
Strana 4 ze 7

Kniha Jób
1. Jak Jób reagoval na ztrátu majetku a dětí?
a) Proklínal den, kdy se narodil.
b) Roztrhl své oblečení, přestal jíst a hlasitě plakal.
c) Padl k zemi, klaněl se a žehnal jménu Hospodina.
2. Co Jób odpověděl své ženě, když ho vyzývala, aby zlořečil Bohu?
a) „Čeho jsem se tolik strachoval, to mě postihlo, dolehlo na mě to, čeho jsem se lekal.“
b) „To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?“
c) „Proč jsem nezemřel hned v lůně, nezahynul, sotvaže jsem vyšel ze života matky?”
3. Jak Jób v době svého trápení mluvil o vlastním spánku?
a) Na otázku svých přátel ohledně spánku vůbec neodpověděl.
b) Říkal, že ho potěší pouze jeho lože a jeho lůžko mu ulehčí v jeho lkání.
c) Ani spánek mu nebyl úlevou, protože ho Hospodin děsil skrze sny a přepadal viděními.
4. Jak pokračují tato slova Bildada Šúchského: „Cožpak roste rákos, kde není bažina? Může bez vody
vzrůst sítí? Ještě raší, posekat je nelze, a schne dříve než ostatní tráva.“
a) Stejně se bouří pronárody, národy kují marné plány. My však přetrháme jejich pouta.
b) Tak je tomu se stezkami všech, kteří na Boha zapomněli, naděje rouhače přijde vniveč.
c) Tví synové strojívali hodokvasy, jedli, pili a uschli. Ani Tvou zlovolnou ruku Bůh neposílí.
5. Kdo a komu řekl: „K čemu je ti dobré, že mě týráš?“
a) Jób Bohu – dával najevo, že neví, proč ho Bůh hubí, ačkoli ví, že není svévolník.
b) Bildad Šúchský Jóbovi – chtěl tím naznačit, jak moc ho trápí Jóbova svévolnost.
c) Jób Bildadovi Šúchskému – naříkal, že ho sevřel svým slovy, jako pás suknici.
6. Jak Jób reagoval na své přátele, když se mu nesnažili porozumět?
a) Ironicky pronesl, že jsou ten pravý lid a že s nimi vymře moudrost.
b) Vždycky s nimi mluvil uctivě a za to jej Hospodin po skončení jeho trápení pochválil.
c) Unaveně odpověděl, že s nimi nechce vést spor, aby nezhřešil.
7. Elífaz Témanský se domníval, že Bůh trestá Jóba kvůli těmto nepravostem:
a) Smilstvo, modlářství, cizoložství, nemravnost, zvrácené jednání.
b) Odepření chleba hladovému, posílání vdov pryč s prázdnou, drcení paží sirotkům.
c) Obětování na vrcholcích hor, pálení kadidla pod dubem, topolem a posvátnými stromy.
8. Elíhú říká, že Bůh promluví jednou i podruhé a člověk to nepostřehne. Kdy takto podle něj Bůh
mluví?
a) Ve snu, v nočním vidění, když na lidi padá mrákota, v dřímotě na lůžku.
b) Když lidé přemýšlejí o jeho díle a v jeho moudrosti napravují své cesty.
c) Od věků mluví ústy svých svatých proroků, ale také nemluvňat a kojenců.
9. Elíhú říká, že Bůh používá spoutání řetězy, chycení do provazů utrpení k tomu, aby:
a) otevřel ucho pro napomenutí a vyzval k odvrácení se do ničemností.
b) trestal svévolníka pro jeho nerozvážnost a soužil zasvěcence smilstva.
c) vedl spor s nevěrnými a vyděsil pachatele ničemností, když on z nebe zaburácí.
10. Jak odpověděl Jób Hospodinu na slova: „Smí se člověk přít se Všemocným? Smí ho kárat? Ten, kdo
Boha obvinil, ať odpovídá.“?
a) Neřekl vůbec nic, pouze pokorně mlčel.
b) Řekl, že si klade ruku na ústa, protože neví, co odpovědět.
c) Prosil Hospodina, aby pohlédl na jeho pokoření, na trápení spravedlivého.
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Epištoly 1. a 2. Timoteovi
1. Čemu měl Timoteus zabránit v Efezu?
a) Aby kdokoli učil odchylným naukám, zabýval se bájemi a rodokmeny
b) Aby si ho kdokoli nevážil, protože je mladý.
c) Timoteus neměl v Efezu ničemu bránit, ale měl tam přinést povzbuzení od Pavla
2. Které místo mezi hříšníky zaujímal podle svých slov Pavel?
a) Pavel byl obráceným křesťanem a ne hříšníkem.
b) Pavel zaujímal první místo mezi hříšníky.
c) Pavel se vnímal jako jeden z hříšníků, kteří potřebují Boží milost.
3. Co chtěl Pavel po mužích?
a) Aby se oblékali slušně a vkusně.
b) Aby nebyli opilci a násilníci.
c) Aby se ve shromáždění modlili v čistotě bez hněvu a hádek.
4. Jak také charakterizoval Pavel biskupa?
a) Biskup má být svobodný, aby se mohl plně věnovat církvi.
b) Biskup má být jen jednou ženatý a vést řádně svou rodinu.
c) Biskup má všeho užívat střídmě a s rozvahou, aby byl všemi přijímán.
5. Jak vidí Pavel církev? Čím pro něj církev je?
a) Společenstvím hříšníků toužících po spasení.
b) Sloupem a oporou pravdy.
c) Místem, které přináší spasení člověku.
6. Pavel mluvil o tělocviku i o cvičení ve zbožnosti. Jak obojí viděl?
a) Cvičení těla je zbytečné, protože tělo je smrtelné, ale zbožnost přetrvá.
b) Máme se vyváženě věnovat cvičení svého těla jako i cvičení se ve zbožnosti.
c) Cvičení těla je užitečné jen trochu, ale cvičení ve zbožnosti je užitečné pro vše, co děláš.
7. Jak se měl Timoteus chovat k mladším ženám?
a) Jako k sestrám.
b) Neměl s nimi komunikovat, aby nezavdal pomluvám.
c) Neměl od Pavla žádnou konkrétní instrukci, měl se chovat stejně ke všem.
8. Jaká je role rodiny a jaká role církve v péči o vdovy?
a) Na prvním místě se má starat její vlastní rodina a církev je až záchrana pro osamělé vdovy.
b) Rodina má podporovat církev svými dary a ta se pak starat o vdovy a sirotky.
c) Rodina i církev se stejnou měrou mají podílet v péči o svoje vdovy.
9. Pavel ze zdravotních důvodů doporučil Timoteovi následující:
a) Aby pil pouze čistou vodu.
b) Aby mírně užíval víno.
c) Aby pil víno bez zábran.
10. Kde Bůh přebývá podle závěrečných slov prvního listu Timoteovi?
a) V nepřístupné hlubině, kam žádný člověk nemůže vstoupit.
b) V srdcích všech lidí, kteří o jeho přítomnost stojí.
c) V nepřístupném světle.
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Epištoly 1 a. 2 Timoteovi – pokračování
11. Jak se jmenovala matka Timotea?
a) Luis
b) Euniké
c) Lídia
12. Jak měl Timoteus nakládat s tím co se naučil od Pavla?
a) Měl to dále svěřit věrným lidem, kteří budou opět schopni učit další.
b) Měl to střežit jak oko v hlavě, aby to bylo zdrojem jeho služby druhým.
c) Měl to ukrýt před falešnými učiteli, kteří jen překrucovali pravdu.
13. Co řekl Pavel o hádkách a sporech.
a) Timoteus se měl vyhýbat mladické prudkosti, nepouštět se do hloupých sporů a hádek.
b) Měl být vždy jasným štítem pravdy navzdory všem falešným naukám.
c) Timoteus měl ke sporům a hádkám vždy přizvat dva až tři starší, aby se vyhnul mladické
prudkosti.
14. Od kdy četl nebo naslouchal Timoteus Bibli (Písmo)?
a) Od dětství
b) Od svého obrácení, poté co potkal Pavla
c) Timoteus Bibli (Písmo) pravděpodobně nikdy nečetl (neslyšel číst)
15. Jak hodnotí Pavel svoji službu na konci druhého dopisu Timoteovi?
a) „Je toho ještě mnoho co bych měl dokončit, jsem dlužníkem všech, předně židů, ale i pohanů.“
b) „Má služba bude neúplná, nespatřím-li tě ještě můj synu.“
c) „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.“
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