
SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE „STEZKA PÍSMÁKŮ 2013“ 

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., e- 

mail) odpovědné 

dospělé osoby 

 

Jméno, příjmení 

a věk  soutěží-

cích (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. Doplňte tento Ježíšův výrok: „Opustili jste přikázání Boží …. 

a) a hledáte jen svou slávu“. 

b) a držíte se lidské tradice.“ 

c) a cedíte komára, zatímco velblouda polykáte“. 

 

2. Doplňte tento Ježíšův výrok: „Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,… 

a) protože jemu patří moc a sláva na věky.“ 

b) neboť Syn ví, co je v člověku a jeho soud je spravedlivý.“ 

c) aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce.“ 

 

3. Jak pokračuje Ježíšova řeč: „Nikdo nemůže přijít ke mně, … 

a) jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. 

b) pokud se nevzdá všeho, co má; a obdrží stokrát víc v tomto čase a bude mít podíl na věčném 

životě.“ 

c) jestliže se neobrátí. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům – Bohu a mamonu.“ 

 

4. Doplňte správné pokračování této Ježíšovy řeči: „Ani já tě neodsuzuji. 

a) Neboť vám pravím: Nesuďte a nebudete souzeni, odpouštějte, a bude vám odpuštěno .“ 

b) Jdi a už nehřeš!“ 

c) Neboť Syn člověka nepřišel, aby svět soudil.“ 

 

5. Doplňte následující Ježíšův výrok: „Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život,… 

a) abych jej opět přijal.“ 

b) abych naplnil veškerou spravedlnost.“ 

c) abych tak prokázal svou lásku do krajnosti.“ 

 

6. Větu „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným“ citoval Ježíš v  souvislosti … 

a) s podobenstvím o marnotratném synovi. 

b) s hádkou v chrámu se zákoníky a farizeji. 

c) s podobenstvím o zlých vinařích. 

 

7. Kdy o kom Ježíš pronesl tuto řeč: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, 

‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra‘, jak praví Písmo“? 

a) Řekl to po rozmnožení chlebů u Genezaretského jezera a mluvil o svých učednících . 

b) Prohlásil to na závěr slavnosti stánků v Jeruzalémě a mluvil o Duchu svatém. 

c) Prohlásil to v Jeruzalémském chrámu během hádky s farizeji a mluvil o svém Otci. 

 

8. Čeho se týkal největší Ježíšův konflikt s Petrem, který je zaznamenaný v evangeliích? 

a) Petr Ježíšovi opakovaně nevěřil, dokonce se málem kvůli tomu utopil . 

b) Petr chtěl přemluvit Ježíše, aby se vyhnul utrpení. 

c) Petr Ježíše ze zbabělosti zradil. 

 

9. Kdy pronesl Ježíš tato slova: „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk.“? 

a) Po návratu sedmdesáti učedníků vyslaných do galilejských osad. 

b) Poté, co vyhnal sedm nečistých duchů z Marie Magdalské. 

c) Po proměnění na hoře Tábor. 
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Pokračování evangelií 
 

10. V jakém rozpoložení se Ježíšovi učedníci vrátili do Jeruzaléma poté, co se jim naposledy ukázal 

u Betanie? 

a) Byli plni očekávání Ducha svatého. 

b) Převládala u nich stísněnost, protože nevěděli, co bude dál. 

c) Velice se radovali a chválili Boha. 

 

11. Co chtěl Ježíš vyjádřit podobenstvím, kde Boží království přirovnává k  hořčičnému zrnu?  

a) To, že Boží království začíná z nepatrných počátků, ale postupně se z něj stává velká 

skutečnost. 

b) Tím přirovnáním hlavně poukazuje na užitečnost, kterou Boží království přináší lidem, 

podobně jako hořčice, která dává jídlu chuť. 

c) V tom podobenství Ježíš ukatuje, že Boží království je pro všechny lidi. 

 

12. Ze kterého podobenství se dá usoudit, že Boží království nezávisí jen na lidském úsilí?  

a) o rybářské síti 

b) o deseti družičkách 

c) o zasetém semenu 

 

13. Vyberte skupinu, kde se všechna podobenství se týkají Božího království: 

a) o pokladu v poli, o svatebním šatě, o ztraceném penízu 

b) o perle, o boháči a stodolách, o pokladu v poli 

c) o nemilosrdném služebníku, o rybářské síti, o kvasu v těstě 

 

14. Jaká je pointa podobenství o dělnících na vinici? 

a) Že se vyplatí prožít většinu života bezbožně a k Bohu se obrátit až na sklonku života. 

b) Že Boží spravedlnost je velkorysejší než lidská, takže nikdy není pozdě na to přijmout Jeho 

nabídku. 

c) Že nemáme být závistiví. 

 

15. Na jakou zásadní otázku odpovídá Ježíš podobenstvím o pleveli mezi pšenicí? 

a) Proč Bůh dosud nechává ve světě působit zlo. 

b) Proč se i mezi křesťany vyskytují špatní lidé. 

c) Jak se má Ježíšův učedník aktivně postavit proti zlu. 
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Pátá kniha Mojžíšova (Deuteronomium) 

 

1. Čím je významná hora Nebó? 

a) Izraelci na ní poprvé reptali proti Hospodinu 

b) zemřel zde Áron 

c) zemřel zde Mojžíš 
 

2. Kterému z izraelských kmenů žehnal Mojžíš těmito slovy: „Budou vyučovat tvým právům Jákoba a 

tvému zákonu Izraele, budou klást před tebe kadidlo a na tvůj oltář celopaly.“? 

a) kmen Benjamín 

b) kmen Lévi 

c) kmen Juda 
 

3. Jak byli Izraelci povinni zacházet se svými nádeníky? 

a) Nesměli jim bránit v paběrkování na svých polích a vinicích. 

b) Museli jim zaplatit mzdu před západem slunce. 

c) Izraelským nádeníkům museli platit vyšší mzdu než jiným nádeníkům. 
 

4. Jak měli Izraelci nakládat se zástavou, kterou přijali od svého dlužníka?  

a) Mohli s ní nakládat zcela libovolně. 

b) Pokud byl dlužník zchudlý, museli mu zástavu vrátit při západu slunce. 

c) Nesměli zástavu vůbec přijmout. 
 

5. Kdo nesměl nikdy, za žádných podmínek, vstoupit do Hospodinova shromáždění, a proč? 

a) Moábec, protože Moáb proti Izraeli najal proroka Bileáma, aby mu zlořečil 

b) Edómec, protože Izraeli nevyšel vstříc s vodou a chlebem 

c) Egypťan, protože Izrael byl otrokem v zemi egyptské 
 

6. Co musel Izraelec udělat, když vystavěl nový dům? 

a) musel obětovat dvě holoubata 

b) musel dům ukázat kněžím 

c) musel na střeše postavit zábradlí 
 

7. Doplňte správně tuto větu: „Slyš, Izraeli, Hospodin … 

a) trůní na nebesích, on je náš pevný hrad.“ 

b) je náš Bůh, Hospodin jediný.“ 

c) zjedná právo utlačeným a vyhlásí milostivé léto.“ 
 

8. Doplňte správně tuto větu: „Jestliže však přesto na Hospodina, svého Boha, zapomeneš a budeš 

chodit za jinými bohy, sloužit jim a klanět se jim, … 

a) tak vrhne na tebe, Izraeli, oheň, který tě spálí i s tvými nevěrnostmi.“ 

b) převelice rozmnoží vaše trápení, abyste se upamatovali na tato má slova a vrátili se na cestu svých 

otců.“ 

c) dosvědčuji vám dnes, že docela vyhynete.“ 
 

9. Proč vypudil Hospodin před Izraelci Anákovce a další národy z Kanaanu? 

a) Za odměnu, protože se Izraelité čtyřicetiletým putováním očistili a byli té země hodni. 

b) Důvodem byla zvůle těchto národů a slib, který Hospodin dal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. 

c) Protože jsou vyvoleným národem Hospodinovým 
 

10. Jaké druhy zvířat pokládali Izraelci za čisté a tak je mohli jíst? 

a) přežvýkavce s rozdělenými kopýtky 

b) přežvýkavce s nerozdělenými kopýtky 

c) nepřežvykující zvířata s rozdělenými kopýtky 
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Píseň písní 

1. Dívka uvádí, co je jako prapor nad ní: 

a) její nádherné vlasy? 

b) láska jejího milého 

c) ochrana Hospodinova 

 

2. Ve čtvrté kapitole mládenec popisuje krásu své milé. Které části těla jsou jím zmíněny? 

a) oči, vlasy, zuby rty, skráně, hrdlo, prsy 

b) hlava, krk, ramena, prsa, boky, stehna 

c) hlava, prsa, ruce, nohy 

 

3. V sedmé kapitole je nový popis dívky. Jaká přirovnání pro její vzhled je tam použito? 

a) březí ovce, sedmikrásky, město Damašek 

b) cedry libánské, lilie, mísa 

c) věž libanonská, pšeničný stoh, rybníky 

 

4. Kým se stala dívka v očích svého milého? 

a) Tou, která nalézá pokoj. 

b) Tou, která svou krásou předčí všechny dívky. 

c) Tou, která ho zahrne láskou. 

 

5. K čemu přirovnává dívka jméno svého milého? 

a) k zvuku skřivanů na větvi 

b) k jménu svého otce 

c) k nejčistšímu oleji. 

 

6. V Písni písní je dvakrát zmíněno, že dívka v noci ztratila svého milého. Poprvé je to ve třetí kapitole. 

Podařilo se jí ho nalézt? 

a) Ne, ráno přišel sám. 

b) Ano. Pak se ho chytila a rozhodla se, že už se ho nepustí. 

c) Ona ho vůbec nešla hledat, ale sama byla hledána svým milým. 

 

7. Kolik bohatýrů stálo okolo lože Šalamouna a co měli v rukou? 

a) 2 bohatýři, kteří krále chránili před hmyzem. 

b) 60 bohatýrů s meči proti nočnímu děsu. 

c) 200 bohatýrů, kteří však v rukách nic neměli. 

 

8. Když v páté kapitole mládenec v noci klepal na dveře své milé, co právě dělala? 

a) Zpívala o svém milém. 

b) Nebyla doma, ale hledala ho ve městě. 

c) Spala, ale její srdce bdělo. 

 

9. Šestá kapitola začíná slovy jeruzalémských dcer. Co přislíbily dívce? 

a) Že jí pomohou hledat jejího milého. 

b) Že se mezi ni a jejího milého nebudou plést. 

c) Že ji půjdou za družičky, až najde svého milého. 

 

10. Dívka svého milého večer zvala k tomu, aby s ní šel na pole. Proč? 

a) Aby se prošli pod hvězdnatou oblohou. 

b) Aby ji pomohl sklidit úrodu. 

c) Aby přenocovali v keřích henny. 
S 
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1. Korinťanům 

 

1. V jaké souvislosti zmiňuje Pavel dům Chloé? 

a) V tomto domě pokřtili Krispa a Gaia a zřejmě i rodinu Štěpánovu. 

b) O domýšlivcích v tomto domě si udělal úsudek podle toho, co dokážou a ne, co mluví. 

c) Z tohoto domu se Pavel dověděl, že jsou v korintské církvi spory. 
 

2. Kdo poznal, co je v Bohu? 

a) Pouze Duch Boží. 

b) Člověk dospělý ve víře, který zkoumá všechno, i hlubiny Boží. 

c) Přirozený člověk, který přijímá věci Božího Ducha, jež jsou světu bláznovstvím.  
 

3. Doplňte následující větu: „Všechno je vaše, ať Pavel nebo Apollos nebo Petr, ať svět nebo život nebo 

smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, … 

a) vy však jste Kristovi a Kristus je Boží.“ 

b) proto vaše svoboda nemůže být souzena cizím svědomím.“ 

c) vždyť evangelium, které jste přijali, je základem, na němž stojíte.“ 
 

4. Pavel doporučoval korintské církvi, aby s určitými lidmi neměli nic společného a dokonce s nimi ani 

nejedli. Koho měl na mysli? 

a) Každého smilníka, lakomce, lupiče nebo modláře. 

b) Toho, kdo si říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec 

nebo lupič. 

c) O nikom takovém nemluví. Naopak doporučuje činit dobře všem, protože nemáme soudit ty, kdo 

jsou mimo nás. 
 

5. Může se věřící člověk při hříchu provinit proti svému vlastnímu tělu? 

a) Ne, protože tělo věřícího je chrámem Ducha svatého, který v něm přebývá. 

b) Ne, hřích je vždy proviněním proti Bohu nebo proti bližnímu. 

c) Ano, při smilstvu, kdy se člověk stává jedním tělem s nevěstkou. 
 

6. Pavel svobodným a vdovám doporučoval, aby zůstali svobodní, protože svobodný se stará o věci 

Páně. Byl naopak někdo, komu doporučoval manželství? 

a) Ano, tomu, kdo by zrušením příslibu manželství jednal nečestně vůči své snoubence. 

b) Ano, těm, kterým je zatěžko žít zdrženlivě, je totiž lepší žít v manželství než se trápit. 

c) Ne, věděl, že ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě, a je rozpolcen. 
 

7. Ohledně jezení masa obětovaného modlám Pavel zastával tento názor: 

a) Modly ani bohové tohoto světa nic nejsou, je jen jeden Bůh. Proto by se každý křesťan měl zbavit 

pověr a klidně takové maso jíst. 

b) Jezením masa z obětovaných zvířat se člověk protiví Bohu, a proto je nutné se toho vystříhat. 

c) Jezení takového masa není samo o sobě nijak závadné, ale pokud by mohlo být kamenem úrazu 

pro slabého bratra, který v tom vidí něco zvláštního, je třeba se toho vyvarovat. 
 

8. V jaké souvislosti citoval Pavel z Mojžíšova zákona tento verš: „Nedáš náhubek dobytčeti, když 

mlátí obilí“? 

a) Zdůrazňuje, že každý věřící má poctivě pracovat, vydělávat si na své živobytí a nenechat se živit 

od svých bratří. 

b) Vysvětluje, proč přijímal peníze od některých bratří v Korintu, jelikož Pán ustanovil, aby ti, kteří 

zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. 

c) Ukazuje na své právo, které nevyužil a raději by umřel hladem, než aby ho někdo zbavil této 

chlouby. 
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1. Korinťanům – pokračování 

 

9. V Písmu je zaznamenáno, jak mnoho praotců, kteří s Mojžíšem zažili zázraky a mocné činy, zemřelo 

na poušti. Pavel říká: „To vše se stalo, … 

a) … abychom uznali, že mocný je Hospodin, který odsoudil nevěrné." 

b) … abychom poznali, že on je Bůh a proti němu člověk nic nezmůže!“   

c) … nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni.“ 
 

10. O čem Pavel mluví, když píše: „Každý se dá hned do své večeře, a jeden má hlad, druhý se opije.“ 

a) O špatném sociálním cítění korintské církve, jelikož nemají soucit s chudými. 

b) O večeři Páně, při které nečekají jeden na druhého, a tak jim uniká její hlavní význam. 

c) O roztržkách, které vždy vyústí v nestřídmost a neřesti. 
 

11. Pavel psal o zvláštních projevech Ducha ke společnému prospěchu. Mezi nimi neuvádí: 

a) slovo moudrosti a mluvení ve vytržení 

b) dar rozlišování duchů a víru 

c) dar trpělivosti a výkladu snů 
 

12. Apoštol Pavel napsal, že až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Čeho se toto 

překonání NETÝKÁ? 

a) lásky 

b) poznání 

c) proroctví 
 

13. V jaké souvislosti Pavel řekl: „Jestliže však neznám význam těch slov, budu pro mluvícího cizincem 

a on zase bude cizincem pro mne.“? 

a) Když zdůrazňoval, že nesrozumitelná proroctví musí ostatní posuzovat. 

b) Když vysvětloval, jak v církvi správě nakládat s mluvením ve vytržení. 

c) Když zmiňoval cizozemce, kteří mohou přijít na společné shromáždění. 
 

14. Doplňte správně tento Pavlův výrok: „A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné 

nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: … 

a) Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!“ 

b) Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.“ 

c) Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“ 
 

15. Kdy měla podle Pavlova dopisu začít sbírka pro církev v Jeruzalémě? 

a) Před Pavlovým příchodem se měli na sbírku chystat a odkládat, co mohou postrádat. 

b) Pavel bude v Korintu přes celou zimu, sbírku tedy zorganizuje až v průběhu této doby. 

c) Sbírka se měla uskutečnit i odeslat, ještě než Pavel dorazí do Korintu. 
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