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Okresní kolo – IV. kategorie 
 

 

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………. 

 

Škola ………………………………………………………………. Počet bodů ……………… 
 

 

1) Ve 3. kapitole knihy Genesis je vylíčen pád člověka, jehož kořenem bylo: 

a) Přistoupení na rozhovor s hadem, 
b) touha být jako Bůh, znát (určovat) co je dobré a co zlé, 
c) pohled na krásné a lákavé plody. 
 

2) Pavel se v úvodní kapitole listu Římanům mj. zabývá setkáním s místní obcí. V době psaní listu Pavel římské křesťany: 

a) Již několikrát navštívil, 
b) již jednou navštívil, 
c) dosud nenavštívil.  
 

3) V 1. kapitole listu Galatským píše apoštol Pavel mj. o svém obrácení u Damašku a odchodu, či spíše útěku do jisté země. Napiš 

název této země: 

………………............................................... 
 

4) Z které knihy pochází úryvek, který si četl etiopský dvořan předtím, než jej Filip pokřtil? 

a) Mojžíšův zákon, 

b) prorok Izajáš, 

c) kniha Soudců.   
 

5) V řeckém textu Nového zákona je pro vyjádření křtu užíváno sloveso „βαπτίζω“, baptizo. Označ český ekvivalent tohoto slovesa: 

a) polít (vodou), 

b) ponořit, 

c) očistit. 
 

6) Jak vypadal Janův křest na břehu Jordánu? 

a) Lidé vstupovali po kolena do vody, na znamení vnitřního obrácení je Jan polil trochou vody. 

b) Šlo vlastně o koupání v Jordánu, tělesná očista měla symbolizovat vnitřní obrácení. 

c) Lidé vstupovali do hlubší vody, vyznávali své hříchy a byli ponořeni, až se nad nimi zavřela voda jako znamení smrti 

způsobené hříchem. Pak jim Jan pomohl z vody vystoupit - symbol Boží záchrany. 
 

7) V listů Římanům i Galatským se apoštol Pavel zabývá vztahem mezi obřízkou a ospravedlněním. Je obřízka nutná pro 

ospravedlnění křesťana? Odpověz ano/ne. 

.......................... 
 

8) Apoštol Pavel v listu Římanům vysvětluje význam křtu: 

a) v odpuštění hříchů,  

b) v účasti na Kristově smrti a vzkříšení, 

c) ve vyhrazení se proti židovství. 
 

9) V roce 1967 byl Izrael vojensky napaden koalicí zemí Egypta, Sýrie a Jordánska, jež utrpěla zdrcující porážku. Tato událost je 

nazývána: 

a) Šestnáctidenní válka, 

b) Čtyřicetidenní válka, 

c) Šestidenní válka. 
 

10) Podtrhni a oprav chyby v úryvku z tzv. Ježíšova Horského kázání: 

„Blaze chudým v majetku, neboť jejich je království pozemské.  

Blaze těm, kdo žízní, neboť oni budou utišeni. 

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za Jordánem“  
 

11) Přiřaď (čarou) níže uvedené charakteristiky k příslušným prorokům: 

vzat na ohnivém vozu     Jeremjáš 
zákon vepsaný do srdce člověka      Izajáš 

Hospodinův služebník trpící za lid   Elijáš 
 

12) Doplň chybějící text známé Pavlovy otázky z listu Římanům: Je-li Bůh s námi, kdo ........................................? 



 

13) Jakým způsobem apoštol Pavel vysvětluje, zda a případně jak ve křtu ztrácí zákon závaznost a hřích svou moc? 

a) Všechny naše hříchy již byly Kristem vykoupeny, není proto potřeba se zákonem a hříchem dál zabývat a zneklidňovat, 

usilovat o život bez hříchů. 

b) Ten, kdo zemřel, není už pod zákonem a nemůže již být volán k odpovědnosti za hřích. 

c) Zákon zůstává pro každého Žida závazný, i když uvěřil v Ježíše Krista a nechal se pokřtít. Hřích proto neztrácí svou sílu a je 

potřeba s ním bojovat. 
 

14) Jak pohlíží Pavel v listu Římanům (4.kap.) na Abraháma jako praotce ve vztahu k národům? 

a) Abrahám je praotec pouze Židů. 
b) Abrahám je praotec Židů i těch, kteří z něj vzešli jako jiná větev (Arabové). 
c) Abrahám je praotec všech, kdo uvěřili. 

 

15) Jedním z nosných témat listů Galatským a Římanům je ospravedlnění. Přiřaď (spoj) ke slovu „ospravedlnění“ jednu možnost 

z pravého sloupce, jež dle Pavla představuje jeho zdroj (odkud ospravedlnění pochází): 

ze Zákona (Mojžíšova), na základě skutků, dodržováním Zákona 

ospravedlnění  z života plného dobrých skutků a milosrdenství  

    z víry, skrze vykoupení, které je v Ježíši Kristu 
 

16) Doplň chybějící text ve zvolání, které zaznělo při Ježíšově křtu: 
 

„Ty jsi můj ................................................................ , tebe jsem si vyvolil.“ 
 

17) Dle následující charakteristiky poznej a napiš jméno židovského patriarchy: „Aby získal požehnání od svého otce jako 

prvorozený, oblekl na sebe kůži z kůzlat“ 

…………............................... 

18) Závěrečnou část dopisu Galatským napsal Pavel vlastní rukou a velkým písmem. Proč? 

a) Písař dopisu musel na čas odcestovat a Pavel chtěl dopis dopsat a poslat bez zbytečného zdržení. 

b) Psal jen málokdy, uměl psát jen velkým písmem. 

c) Chtěl tím říct, že list pochází skutečně od něj, zdůraznit váhu a důležitost poselství. 
 

19) V listu Římanům se Pavel taktéž vyjadřuje ke vztahu křesťana k veřejné moci. Vyber z následujících formulací nejvíce 

odpovídající uvedenému vztahu: 

a) Každý se má podřídit vládnoucí moci, neboť každá taková moc pochází od Boha, má vést k dobrému a zjednávat 

spravedlnost.  

b) Kristus svou smrtí se stal jediným pravým králem, tudíž křesťan se nesmí podřizovat žádnému vládci. 

c) Křesťan je povinován pouze vládci, jenž se nechal pokřtít.    
 

20) Po události Ježíšova proměnění na hoře Matoušovo evangelium uvádí, že dle tvrzení zákoníků musí přijít jeden ze 

starozákonních proroků jako předchůdce Mesiáše. Od níže uvedeného jména starozákonního proroka, na něhož se zákoníci 

odvolávali, nakresli spojnici k osobě v druhém sloupci, která je k onomu proroku autorem evangelia přirovnána: 

Mojžíš   Ježíš 
Jeremiáš  Jeden ze Tří králů 
Eliáš   Juda Makabejský 
Izaiáš   Jan Křtitel 
 

21) V listu Galatským Pavel zmínil otázku pravé svobody člověka. Jakou svobodu měl na mysli? 
a) Svobodu od zachovávání Zákona, v životě z moci Božího Ducha. 
b) Svobodu pramenící ze samotného člověka, neboť ho Bůh jako svobodného stvořil. 
c) Člověk pravé svobody dosáhne až ve vzkříšení těla. 

 

22) Listy apoštola Pavla zpravidla mají charakteristické literární prvky antického dopisu. Napiš jak, resp. čím začínají jeho dopisy: 
 

…………………………………………………................................................... 
 

23) Pavel v předposlední kapitole listu Římanům sděluje obci své plány, mezi které patřilo: 
a) vydat se do Korintu a uspořádat sbírku pro obec v Jeruzalémě, 
b) vydat se do Říma s žádostí o sbírku pro obec v Jeruzalémě,   
c) odevzdat sbírku v Jeruzalémě. 

 

24) Apoštol Pavel v listu Galatským použil známou větu „Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus“. Co touto větou myslel? 

a) Tato věta má podobný význam jako „Dobrý boj jsem bojoval, víru uchoval“. Chtěl tím sumarizovat úspěšný celoživotní boj o 
víru a naději ve spásu. 

b) Potřeboval obhájit svou apoštolskou autoritu a učení. Odvolává se proto nepřímo na své obrácení u Damašku. 

c) Že se ve křtu sjednotil s Kristem, včetně účasti na jeho smrti. Kristus ale vstal z mrtvých, byl s ním proto také vzkříšen, 
zachráněn, získal ve křtu nový, Kristův život. 


