SOUTĚŽNÍ ARCH 1. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2013“
Kategorie S = nejstarší od 13 do 17 let včetně, počet v týmu jsou jen 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.
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, Jílovská 46, 252 44 Psáry. Jelikož se osvědčilo také
zaslání oskenovaných sout. archů k opravě v elektronické podobě, lze k tomu využít e-mailové adresy:
vjech.kamzik@volny.cz.
Dospělá dohlížející osoba může 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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Všechny evangelijní knihy
1. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do Nazareta v Palestině k dívce Marii a oslovil ji: „Buď zdráva, milostí
zahrnutá, Pán s tebou.“ Jak na to zareagovala Maria?
a) Odpověděla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova“.
b) Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.
c) Odpověděla: „Čím jsem si já, nepatrná, zasloužila takovou přízeň svého Pána?“.
2. Doplňte: „Vy jste sůl země; …
a) proto ať je váš život uchráněn hříchů proti Duchu svatému.“
b) proto uchovejte slova, která jsem k vám pravil, bez poskvrny a zmatení.“
c) jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena?“
3. Nejčastěji se Ježíš dostával do sporu s farizeji. Bylo to proto, že
a) farizeové nevěřili v Boha.
b) farizeové byli přesvědčeni, že vlastními silami dokáží být dokonalí a tak nepotřebují Boží milosrdenství.
c) farizeové byli lstiví, falešní a i jinak nemravní.
4.

Podle Ježíše je správné, aby se člověk
a) soustředil na přítomnost a zbytečně se nerozptyloval obavami o zítřek.
b) stále upínal k věčnosti, protože tenhle život za nic stejně nestojí.
c) šetřil se pro tu správnou chvíli.

5. Doplňte následující Ježíšův výrok: „Nedomnívejte se, že 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, nýbrž naplnit.“
6. V souvislosti s prosebnou modlitbou Ježíš svým učedníkům řekl: „Proste – a bude vám dáno;…
a) hledejte – a naleznete; tlučte – a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá,
a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“
b) a pokud nebude, je to proto, že prosíte špatně. Neboť kdybyste měli víru, jako zrnko hořčičné a řekli byste
této hoře ‚Padni do moře!‘, poslechla by vás.“
c) ale jen tehdy, když budete mít čisté srdce. Neboť těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.“
7. Ježíš v sobotu, během níž se podle židovských předpisů nesměla vykonávat žádná práce, občas uzdravil
nemocného člověka nebo vykonal jiný skutek ve prospěch potřebných lidí. Když ho za to farizeové kritizovali,
řekl jim:
a) „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“
b) „Když slepý vede slepého, oba padnou do jámy. Kdo má uši k slyšení – slyš!“
c) „Dobře o vás prorokoval Izajáš, jak je psáno: Tento lid mě ctí rty, ale srdce jejich je daleko ode mne.“
8. Ježíš také uzdravoval nemocné lidi. Z evangelií je vidět, že
a) uzdravovat vlastně nechtěl a dělal to jenom tehdy, když ho ostatní velmi přemlouvali, nebo když se jednalo
o jeho dobrého známého.
b) uzdravením dotyčného člověka vždycky chtěl jemu i ostatním sdělit ještě něco dalšího.
c) uzdravoval, co nejčastěji to šlo, protože tím chtěl získat důvěru a popularitu, kterou potřeboval pro
uskutečnění svého poslání.
9. Co je podle Ježíše poznávacím znamením pravého učedníka?
a) To, že poctivě plní všechna přikázání, dodržuje všechny svátky, dává almužny a pravidelně chodí na
bohoslužby.
b) To, že skutečně plní Boží vůli.
c) To je u každého člověka různé, proto také Ježíš doporučoval „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“
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10. 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.“
11. Jak Ježíš odpověděl, když se ho ptali „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“
a) „To není vaše věc znát tato tajemství Božího království. 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 nebeského království.
Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“
c) „Amen, amen, pravím vám, nebylo a není většího v nebeském království, než Jana Křtitele. A přece i on je
nejmenší z těch, kterým jsou místa v království připravena od stvoření světa.“
12. Ježíš častokrát hovořil o Božím království v podobenstvích, jednou ale o něm mluvil přímo, když řekl:
a) „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat, ani se nedá říci ‚Hle, tu je‘ nebo ‚je tam!’
Vždyť království Boží je mezi vámi.“
b) „Království Boží není z tohoto světa. Proto jenom svatí do něj vcházejí a ti, kterým je to určeno od založení
světa.“
c) „Mnohokrát a mnoha způsoby jsem k vám mluvil o Božím království v podobenstvích, ale teď vám říkám
přímo: jen násilníci jej uchvacují a ti do něj vcházejí. Ostatním to není dáno.“
13. 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.“
14. Jednou řekl Petr Ježíšovi: „Hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou.“ Ježíš jim na to řekl:
a) „Amen, amen, pravím vám, žádný, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není mne hoden. Kdo neopustí
ženu nebo bratry, rodiče nebo děti pro mé jméno, není mne hoden.“
b) „Amen, amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro
Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohem víc a v přicházejícím věku život 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 života. Vždyť Bůh pamatuje až do třetího kolene na ty, kteří
mu věrně slouží.
15. Ježíš po svém vzkříšení svým učedníkům slíbil:
a) „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, a proto se nebojte – nic se vám nemůže stát.“
b) „Kdo ve mně věří, nikdy nezemře – vždyť já jsem přemohl svět.“
c) „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.“
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Pátá kniha Mojžíšova (Deuteronomium)
1. Co hrozí Izraelcům, pokud budou dělat věci, které Boha uráží?
a) Hospodin zničí Archu úmluvy.
b) Hospodin je rozptýlí mezi pronárody.
c) Budou se muset vrátit zpátky do Egypta.
2. Kde mohli Izraelité obětovat zápalné oběti?
a) kdekoli, kde to uznali za vhodné
b) pouze ve městech
c) pouze na místě určeném Hospodinem
3. Proč Hospodin vykoupil Izraelity z domu otroctví a uvedl je do země zaslíbené?
a) Protože byli velký a mocný národ.
b) Protože je miloval a zachoval přísahu, kterou dal jejich otcům.
c) Protože se za ně Mojžíš přimluvil.
4. Jak měli Izraelci naložit s modlami pronárodů, které porazí?
a) Dřevo měli spálit, zlato a stříbro měli dát na Hospodinovo dílo.
b) Dřevo měli spálit, zlato a stříbro si měli ponechat jako kořist.
c) Měli spálit celé modly a nebrat z nich ani zlato ani stříbro.
5. Jak často slavili Izraelité léto promíjení dluhu?
a) jednou za tři roky
b) jednou za sedm let
c) jednou za deset let
6. Kolikrát ročně se měli příslušníci mužského pohlaví "ukázat před Hospodinem"?
a) Jednou – při slavnosti stánků.
b) Dvakrát – při slavnosti nekvašených chlebů a při slavnosti stánků.
c) Třikrát – při slavnosti nekvašených chlebů, při slavnosti týdnů a při slavnosti stánků.
7. Jak měli Izraelité zacházet s krví poraženého dobytka?
a) Měli ji nalít do vody.
b) Mohli ji uvařit a sníst.
c) Měli ji vylít do země jako vodu, nesměli ji jíst.
8. Jak Izraelci poznají, že promluvil Hospodinův prorok?
a) Jeho slova budou provázet zázraky.
b) Podle toho, jestli se jeho slova naplní či ne.
c) Bude v opovržení za slova, která říká.
9. Kdy měli Izraelci veřejně předčítat Hospodinův zákon?
a) Každý třetí rok při slavnosti týdnů.
b) Každý sedmý rok při slavnosti stánků.
c) Každý desátý rok při hodu beránka.
10. V jaké zemi zemřel Mojžíš?
a) v zemi moábské
b) v zemi pelištejnské
c) v zemi madiánské
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Jakou první otázku dívka položila svému milému?
a) Pověz mi, kde budeš pást?
b) Miluješ mě můj ze všech nejmilejší?
c) Kdo jsi a kdo je ta, která tě porodila?

2. Co mládenec i dívka opěvují při svém setkání?
a) Svoji moudrost a píli.
b) Svůj majetek a postavení.
c) Svoji krásu.
3. Jak zní první verš druhé kapitoly?
a) Jsem kvítek šárovský, lilie v dolinách.
b) Jsem gazela na horách i v dolinách.
c) Jsem růže mezi trním, kvetoucí v dolinách.
4. K čemu jsou v Písni písní zapřísahány Jeruzalemské dcery?
a) Aby nebudily a neburcovali lásku, dokud nebude chtít sama.
b) Aby zburcovali lásku svého milého.
c) Aby nesváděly milého dívky.
5. Proč dívka v noci obcházela město, ulice i náměstí?
a) Nemohla spát vedle svého milého.
b) Nenalezla svého milého na svém lůžku.
c) Pátrala po tom, co její milý v noci ve městě dělá.
6. K čemu mládenec ve čtvrté kapitole přirovnává svou milou?
a) k hlubokému lesu a uzavřenému údolí
b) ke štíty ověnčeným Davidovým hradbám
c) k uzavřené zahradě a k vodnímu prameni

7. V páté kapitole znovu dívka bloudí nočním městem. Co se stalo po setkání se strážci?
a) Poradili jí kde nalézt jejího milého.
b) Zbili jí a zranili.
c) Poslali ji domů se slovy, aby nebudila lásku, dokud nebude chtít sama.
8. K čemu dívka připodobňuje ruce svého milého?
a) ke zlatým válcům
b) k cedrovým sloupům
c) k válcům z bílého mramoru

9. Mládenec v sedmé kapitole připodobňuje postavu své milé k jednomu stromu. K jakému?
d) k cedru
e) k olivě
f) k palmě
10. Copak schovala dívka pro svého milého?
a) teplou večeři
b) jablíčka lásky a další plody
c) hrozny datlí
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1. epištola Korintským
1. Apoštol Pavel napsal tento list
a) jen Korinťanům ke čtení ve shromáždění.
b) všem, kdo list budou číst, nejen v Korintě.
c) bratru Sosthenovi, aby list četl dalším.
2. Protože se Pavel dozvěděl o sporech v Korintu,
a) nabádá v tomto listu ke svornosti bez roztržek.
b) upozorňuje, že i když jsou roztržky, musí se usmiřovat.
c) chce, aby nebyly roztržky, a tak ať se hlásí svorně jen k Pavlovi.
3. Pavel upozorňuje, že se víra
a) sice opírá o moudrost lidí, ale jen těch, kteří věří v Boží moc.
b) staví proti každé moudrosti, neboť ta je proti Duchu Božímu.
c) nemá zakládat na moudrosti lidské, ale na moci Boží.
4. Když je mezi věřícími závist a svár, jsou to podle Pavla
a) neodvratné, smutné plody lidské moudrosti.
b) důkazy, že patří světu a žijí jako ostatní lidé.
c) bohužel následky dvojího kázání, Apolla a Pavla.
5. Ap. Pavel říká: „… ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť
a) … musím počkat na poslední soud.“
b) … mým soudcem je Pán.“
c) … Boží milost je nezměrná.“
6. Apoštol upozorňuje: „My jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste …
a) v Kristu rozumní.“
b) blázni spolu s námi.“
c) opatrní jako holubice.“
7. Apoštol Pavel neříká:
a) „Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás?“
b) „Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh.“
c) „Proč bych neměl soudit ty, kdo jsou mimo nás?“
8. K tomu, co jíst, apoštol konstatuje:
a) „Všechno je mi dovoleno – ano, ale ne všechno prospívá.“
b) „Ne všechno je mi dovoleno – jen to, co prospívá.“
c) „Když je mi vše dovoleno – tak nějak všechno prospívá.“
9. Apoštol Pavel, když připomíná, že podoba tohoto světa pomíjí, říká: „Lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy,
ať jsou, jako by je neměli,…
a) a kdo pláčí, jako by neplakali …“
b) a kdo se rozvádí, jako by byli spolu …“
c) a kdo se nemůže oženit, jako by byl ženatý …“
10. „Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech,“ říká Pavel, „abych…
a) získal otroky.“
b) získal pány.“
c) mnohé získal.“
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11. „Rád bych, abyste si uvědomili,“ říká apoštol, „že …
a) „… hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž …“
b) „… hlavou ženy je muž a hlavou muže je žena, …“
c) „… hlavou Krista je Bůh a na tom vše záleží, …“
12. Apoštol připomíná: „Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;“
a) „… rozdílné služby, ale tentýž Pán, …“
b) „… stejné působení moci Boží, ale podle věku …“
c) „… ne všude projev moci, ale vždy láska …“
13. Slavná slova apoštola zní správně: „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale …“
a) „… lásku bych ztratil, jsem jen otrok.“
b) „… lásku bych neměl, nic nejsem.“
c) „… lásku bych rozdal, vše bych získal.“
14. „Bratří, ve svém myšlení nebuďte jako děti.“ říká Pavel, „Ve zlém buďte…
a) jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí.“
b) jako ovce, ale v konání buďte jako vaši pastýři.“
c) jako sobě rovní, ale dbejte přece na svá postavení.“
15. Apoštol organizoval sbírku pro církev v Jeruzalémě. Dal k tomu nějaké pokyny?
a) Ne, nechal to na místních biskupech.
b) Ano, ale zrušil je, nebylo to třeba, každý dával, co mohl.
c) Ano, pokyny k tomu dal v Galicii.
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