
B I B L E  A  M Y  2010-2011 

Ústřední kolo – IV. Kategorie 

 
 

 

Jméno a příjmení …………………………………………………….………… Počet bodů ………………… 
 

V následujícím testu zakrouţkuj vţdy jednu ze tří nabízených variant. K ní je připojeno písmeno, které připiš dolů do rámečku. 

Jakmile zapíšeš všechna písmena do tajenky a rozluštíš ji, odevzdej práci porotě. 

Tajenka nemusí dávat logický smysl. Při práci můţeš pouţít biblický atlas. 

 

1) V listu Římanům, Pavel v otázce ospravedlnění z víry uvádí, ţe i Abrahámovi bylo počítáno za spravedlnost, ţe 

uvěřil Bohu. Pavel se odvolává na text knihy Genesis, v níţ je popsána následující situace: 

a) Ačkoliv bezdětný, uvěřil Abrahám Bohu, ţe bude mít velké potomstvo.    /U/ 

b) Abrahám obětoval Izáka v důvěře, ţe Bůh mu dá jiného potomka.     /Z/ 

c) Abrahám věřil v záchranu Sodomy Bohem, neboť se v ní najdou spravedliví lidé.  /M/ 

 

2) Mezi Pavlovy plány, které vyjádřil v listu Římanům, patřilo:  

a) Hlásat evangelium v Gálii.      /T/ 

b) Navštívit římské křesťany a odtud se vydat do Hispánie.  /W/ 

c) Navštívit římské křesťany a po té se vrátit do Jeruzaléma.  /A/ 

 

3) Podle kánonu knih Nového zákona napsal Pavel některým adresátům dva listy. Z níţe uvedených moţnosti označ, 

o které adresáty se jedná. 

a) Korintským, Tesalonickým, Titovi,   /B/ 

b) Korintským, Tesalonickým, Timoteovi,  /A/ 

c) Korintským, Tesalonickým, Filomenovi.  /S/ 

 

4) Otázka výkladu pojmu ospravedlnění z víry, pocházejícího z Pavlových listů (především listy Ř a Ga), vedla 

v dějinách křesťanství k vytvoření jednoho ze tří reformačních pilířů zvaného Sola fide – ospravedlnění pouze 

vírou. Se kterou osobou je výklad tohoto pojmu spojen? 

a) Erasmus Rotterdamský,  /D/ 

b) Johann Guttenberg,   /Z/ 

c) Martin Luther.   /A/ 

 

5) V souvislosti s textem o smíření člověka s Bohem prostřednictvím Krista Pavel Římanům napsal: „Skrze jednoho 

člověka totiţ vešel do světa hřích a skrze hřích ...“ Níţe označ, který člověk je míněn a co hřích způsobil. 

a) Eva; nepravost,  /N/ 

b) Kain; zlo,   /I/ 

c) Adam; smrt.   /L/ 

 

6) Ve Skutcích apoštolů je uveden záznam, ţe v Jeruzalémě proběhlo rokování o tom, zda je nutné, aby neţidovští 

křesťané přijali obřízku a byli zavázáni Mojţíšovu zákonu jako ţidé. Z níţe uvedených vyber tvrzení, které v tomto 

sporu odpovídá postoji Petra. 

a) obřízka není nutná,           /A/ 

b) obřízka je povinná,           /U/ 

c) Petr se přímo ke sporu nevyjádřil a předal slovo Pavlovi, aby předloţil argumentaci.   /O/   

 

7) Pavel v dopisu do Říma věnoval pozornost i otázce moţnosti spásy Izraele jako celku. Jakou pozici v uvedené 

otázce Pavel zastává? 

a) Část Izraele sice nepřijala Evangelium, ale Bůh nezavrhl svůj lid, zůstávají Bohu milí pro své otce. Splní se 

proroctví, ţe po příchodu Mesiáše bude očištěn celý Izrael.       /Y/ 

b) Izrael jako celek jiţ spasen být nemůţe, neboť nepřijal Jeţíše Krista, který přišel jako spasitel.  /R/ 

c) Izrael jako celek jiţ spasen být nemůţe, neboť v minulosti propadl modlosluţbě.    /T/ 

 

 



8) Synoptická evangelia obsahují podobenství o zlých vinařích, v němţ Jeţíš citoval starozákonní text: „Kámen, který 

stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným ...“ Z jaké knihy Starého zákona tento text pochází? 

a) Izajáš,  /E/ 

b) Jeremiáš,  /G/ 

c) Ţalmy.  /X/ 

 

9) V listu Galatským, hned po úvodním pozdravu, se Pavel ke Galatským vyjádřil: 

a) kriticky, neboť v obci bylo jím hlásané evangelium převraceno,     /Q/ 

b) pochvalně, protoţe obec ţila z jeho slov a rychle se rozrůstala,     /P/ 

c) pochvalně, protoţe v obci byla uskutečněna sbírka na pomoc chudým v Jeruzalémě.   /J/ 

 

10) Pavel v dopisu Galatským uţívá ve vzájemné souvislosti pojmů „otroctví“ a „synovství“. Co má těmito pojmy 

namysli?  

a) Pavel vysvětluje antický vztah mezi sluţebnictvem a pánem domu, který má syna, jenţ tyto otroky zdědí po 

svém otci.   /I/ 

b) Pravý Syn je pouze jeden, a to Syn Boţí; protoţe On je Pán, křesťané jsou jeho sluţebníci, tedy v tehdejším 

vnímání – otroci.  /A/ 

c) Otroctví je stav před poznáním a přijetím Krista do svého ţivota. Synovství je stav ţivota v Kristu. /C/  

 

11) Z níţe uvedených tvrzení vyber to, které nejvíc odpovídá charakteru závěru dopisu Galatským. 

a) Nepodléhejte nátlaku, abyste přijali Mojţíšův zákon, protoţe ten není pro vás důleţitý. Důleţité je ţít 

v Kristu.   /O/ 

b) Pokud vám budou nabízet, abyste přijali ţidovství, učiňte tak, protoţe i Jeţíš byl ţid.   /H/ 

c) Posílám k vám Barnabáše, aby vám osobně předal naše pozdravy a převzal vaši sbírku pro chudé 

v Jeruzalémě.  /S/ 

 

12) Po té, co Petr uzdravil chromého u chrámové brány, byl ještě s jedním apoštolem předveden před ţidovské 

představené. O kterého apoštola se jednalo? 

a) Jakub  /I/ 

b) Jan   /P/ 

c) Šimon  /L/ 

 

13) V některých raných listech (např. 1. Te, 1. K) se Pavel vyjadřuje k parusii, tedy druhému příchodu Krista, jenţ je 

očekáván na konci lidských dějin. Vyber z níţe uvedených nejbliţší tvrzení odpovídající Pavlovu pohledu na 

parusii. 

a) Pavel věřil, ţe Kristus přijde a ukončí dějiny poté, co padne Římská říše.   /K/ 

b) Pavel očekává druhý příchod Krista jako blízkou událost.     /J/ 

c) Konec dějin je Pavlově generaci značně vzdálen.      /F/ 

 

14) V knize Skutků apoštolů je uveden záznam, ţe Pavel byl spolu s Barnabášem vyslán z Antiochie na Kypr, kde se 

setkali mj. s místodrţitelem Sergiem Paulem. Vyber z uvedených moţností, jak toto setkání dopadlo. 

a) Místodrţitel uvěřil evangeliu, neboť Pavel způsobil, ţe oslepl místní kouzelník, jenţ vystoupil proti Pavlovu 

učení.           /S/ 

b) Místodrţitel vyhnal Pavla i Barnabáše z jeho dvora, neboť se mu na něj donesly stíţnosti od místní ţidovské 

obce, ţe podrývá autoritu místodrţitele.       /A/ 

c) Místodrţitel Pavla vyslechl, ale jeho učení po konzultaci s jeho poradci odmítl.  /R/ 

 

15) Vyber text, který správně doplní Pavlův výrok: „počítejte s tím, ţe jste mrtvi hříchu, ale ţivi Bohu ...“ 

a) v jeho církvi,  /M/ 

b) v Kristu Jeţíši,  /P/ 

c) v duchu.   /T/ 
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