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Dorošťák 

Opět jsme v novém roce který má letopočet 

2013. Věci kolem nás se zřejmě i v tomhle roce 

budou měnit. Někdy k lepšímu, někdy k horšímu. 

Co ale zůstává jistotou je, že na jaře bude Biblic-

ká stezka. Zase se budete setkávat na Regionech 
a pak se s některými sejdeme na finále.  
Přece jen ale všechno není úplně stejné. Mění se 
ročník na 16. Mění se i termíny, regiony budou 
3.-5.5.2013 a finále 31.5.-2.6. 2013. Mění se sa-
mozřejmě také ústřední kniha Bible. Letos máme 
Skutky a k tomu J.A.Komenského. Také jsme 
trochu změnili propozice. Největší změna je, že 
jsme sjednotili pro kategorii Stezka počet stano-
višť. Pro všechny regiony je nyní počet stanovišť 20. Pak tam jsou ještě nějaké drob-
né úpravy. Proto si prosím pročtěte upravené Propozice.  

Toto číslo se věnuje hlavně Skutkům. Následu-
jící číslo bude věnováno J.A Komenskému. 
I když otázky budou z materiálů, které dostá-
váte, je dobré přečíst celou knihu. Jednak se 
dozvíte plno zajímavých věcí a pak vás určitě 
nezaskočí žádné otázky. 
Jako každý rok i letos najdete vše co potřebu-
jete znát na stezku v obou číslech. Pak už je to 
jen na vás a vašich vedoucích. 
Tak tedy studujte, učte se, ptejte se svých ve-
doucích, abyste byly perfektně připraveni na 
závod a mohli jsme se sejít na Finále, které bu-
de letos v České Skalici. 
Těšíme se na vás. 

HoHo 
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PROPOZICE BIBLICKÉ STEZKY PROPOZICE BIBLICKÉ STEZKY   

KATEGORIE STEZKA I PKATEGORIE STEZKA I PĚŠINKAĚŠINKA  
(úprava z 3.12.2012) 

 

Co je Biblická stezka 
A. Orientační závod tříčlenných hlídek složených z dorostenců, dětí besídek, klubů apod., kde mají proká-
zat především své biblické znalosti. Na jednotlivých stanovištích v  terénu, která podle mapy musí nejprve 
nalézt, odpovídají na otázky nebo plní určité úkoly. Úkoly na stanovištích jsou vybírány ze čtyř základních 
okruhů: 

biblické znalosti (zahrnují 50% všech stanovišť) 
tábornické znalosti a dovednosti 
obecné znalosti 
fyzická zdatnost 

Soutěží se v nepříliš náročném terénu o velikosti zhruba 2 - 3 km2. Vítězem se stává hlídka s nejvyšším po-
čtem dosažených bodů. Za dodržení časového limitu je možno dosáhnout stejný počet bodů, jako na jakém-
koli jiném stanovišti. Na závod je časový limit (obvykle 3 hodiny), jehož nesplnění je penalizováno. 

B. Závod ve dvou věkových kategoriích – pěšinka a stezka. Pro obě kategorie se využívá společný terén, 
stejná stanoviště a obě kategorie běží společně. Jediný rozdíl je v úrovni obtížnosti otázek, přizpůsobených 
věku. Kategorie pěšinka je shora omezena věkem 12 let a určena k probuzení zájmu mladších dětí o Biblic-
kou stezku, nebo dětí s menšími znalostmi, které by jinak neměly odvahu se Biblické stezky zúčastnit.  Kate-
gorie stezka má navíc celostátní finále, kam ze všech regionů podle přesných pravidel postupují ti nejlepší. 

C. Víkendové (nebo jen sobotní) setkání dětí z celého regionu, kde je možnost navazovat nová přátelství, 
navzájem se sdílet a inspirovat. Ve všech regionech se soutěží ve stejném termínu.  Součástí víkendu je bib-
lická zvěst evangelia, hry, sport, dětská bohoslužba (v neděli). 

 

Cíle Biblické stezky 
Motivovat děti k soutěži a povzbudit je tím ke studiu Bible, k získávání jiných znalostí a dovedností 

(schopný vedoucí toho umí využít). 
Umožnit prostřednictvím zajímavé víkendové akce vzájemný kontakt dětí z různých sborů v regionu (nemusí 

se zúčastnit jen startující hlídky, ale celé dorosty, besídky, kluby apod.). 
Umožnit vedoucím: 

ověření úrovně znalostí v porovnání s ostatními 
rozpoznání ”slabin” a naplánování jejich překonávání 
zdravé vědomí příslušnosti k mateřskému sboru 

Pro Dorostovou unii je to vhodná metoda sjednocování určitého rámce biblických znalostí dorostů. 
 

Pravidla pro složení hlídek 
A. kategorie STEZKA: 
hlídka musí mít 3 členy 
součet jejich věku nesmí přesáhnout 42 let 
maximální věk účastníka hlídky je 16 let 
minimální věk není stanoven 
pro stanovení věku za účelem součtu věku hlídky rozhoduje pouze rok narození (např. v roce 2000 byl celý 

ročník 1984 považován za šestnáctileté) 
za jeden místní sbor můžou startovat max. 3 hlídky (stanice se počítají jako sbor), nehledě na počet dorosto-

vých skupin ve sboru. 
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B. kategorie PĚŠINKA: 
hlídka musí mít 3 členy 
maximální věk účastníka hlídky je 12 let 
minimální věk není stanoven 
pro stanovení věku rozhoduje pouze rok narození (např. v roce 2000 byl celý ročník 1988 považován za dva-

náctileté) 
za jeden místní sbor můžou startovat max. 3 hlídky (stanice se počítají jako sbor), nehledě na počet dorosto-

vých skupin ve sboru. 
 

Pravidla závodu 
Odst. 1) Regionální kola i finále: 

Registrace hlídky. Hlídka se před začátkem závodu zaregistruje (jméno, datum narození, mateřský sbor a de-
nominace) a složení hlídky již pak nelze měnit. 

Mapy. Hlídka obdrží při registraci kopii mapy závodu. Stanoviště mohou být v mapě buď zakreslena, nebo si 
je hlídka do mapy zakreslí sama podle originálu, který může být vyvěšen už v předvečer závodu. Stano-
viště jsou označena kroužkem a pouze očíslována, takže není zřejmé, jaký typ otázek obsahují. 
Pozn.: pro některé terény existují mapy orientačních běžců. Ty je možno využít. Obecně je však mapa 
minimálně v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším. Hlídka může použít vlastní buzolu. 

Startovní průkazy. Startovní průkaz obdrží hlídka při registraci a vyplní si ho. Při příchodu na stanoviště ode-
vzdá velitel hlídky ihned průkaz vedoucímu stanoviště. Bez průkazu nelze plnit úkoly na stanovišti. Po-
kud hlídka průkaz ztratí je diskvalifikovaná. 

Herní území. tvoří lesní terén nebo smíšený terén  případně jiný vyhovující terén o ploše 2 - 3 km2. 
Start. Hlídky jsou shromážděny na startu a společně najednou odstartovány. Pokud je stanoviště startu zároveň 

i jedním z otázkových  stanovišť, musí být otázky pro každou hlídku k dispozici v písemné podobě, aby 
měly všechny hlídky při startu stejné podmínky. Časový odstup zapříčiněný nestejnou rychlostí plnění 
otázek je už podmíněn znalostmi, příp. taktikou hlídky. 

Pořadí vyhledávání stanovišť. hlídkou je libovolné a dává prostor pro taktiku. 
Počet stanovišť. V herním území je umístěno 20 stanovišť. Jedno stanoviště může být přímo na startu. 
Typ stanoviště. O obsazení jednotlivých stanovišť rozhodčími rozhoduje ředitel závodu. Pokud jsou při závo-

dě zřízena bezobslužná stanoviště „mrtvé schránky“, musí se tomuto přizpůsobit zadání a způsob odpoví-
dání. Otázky a úkoly však zůstávají stejné.Pokud je stanoviště obsluhované rozhodčím, plní hlídka úkoly 
podle jeho pokynů. Pokud je stanoviště bez rozhodčích „mrtvá schránka“, řídí se hlídka písemnými po-
kyny na stanovišti. Odpovědi s jednoznačnou identifikací hlídky se vkládají do schránky, která musí za-
ručovat stejně spravedlivé podmínky pro všechny (zejména znemožňovat náhodné ovlivňování odpověď-
mi jiné hlídky). 

Čas plnění úkolů na některém stanovišti může být podle pokynů ředitele závodu omezen (zejména kvůli pří-
padné kumulaci hlídek). Hlídkou nezaviněný ztrátový čas na stanovišti musí být rozhodčím minimalizo-
ván. 

Pohyb hlídky. Hlídka se během závodu pohybuje terénem za všech okolností společně. Pokud přibíhají 
na stanoviště dvě hlídky současně, dostane otázky ta hlídka, která je u rozhodčího první jako celek. 

Pořadí odpovědí.Pokud stanoviště umožňuje přidělit otázky více hlídkám současně (např. v písemné podobě 
nebo při více rozhodčích), začíná odpovídat ta hlídka, která je na odpovědi nejdříve připravena. 

Platnost odpovědí. Úkoly plní hlídka dvěma způsoby podle typu stanoviště: 
a) radí se společně, ale závazná a platná  je pouze odpověď kapitána 
b) každý člen hlídky plní svůj úkol samostatně bez jakékoliv nápovědy ostatních z hlídky 

Bodování. Bodují se odpovědi na stanovištích a celkový čas závodu. Na každém stanovišti může hlídka získat 
průměrně 10 bodů. Za celkový čas může hlídka získat také až 10 bodů (viz body za čas dále). 

Vítězství v dané kategorii patří hlídce s největším součtem dosažených bodů. 
Časový limit závodu je 2,5 - 3 hodiny. Vyhlašuje jej před závodem ředitel závodu. 
Překročení časového limitu závodu je penalizováno trestnými body. Za každou celou dokončenou minutu nad 

časový limit se hlídce strhává 1 bod z celkového počtu získaných bodů za čas do 0 bodů (záporné body 
za čas nejsou) 
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Otázkové listy. Žádná hlídka nesmí znát obsah otázkových listů před startem závodu (zodpovídá ředitel závo-
du). Rovněž po vypršení časového limitu závodu už rozhodčí nesmí hlídce otázkový list předat. Pokud 
byl hlídce otázkový list předán ještě před vypršením časového limitu, může hlídka podle svého uvážení 
stanoviště dokončit nebo pokračovat k cíli. 

Diskvalifikace. Hlídky si po dobu závodu neradí, ani se vzájemně neinformují o stanovištích apod. V opačném 
případě jsou diskvalifikovány. 

Diváci jsou během závodu na stanovištích a nebo se pohybují po herním území tak, aby nemohli ovlivnit zá-
vod. Během celého závodu se nesmějí pohybovat spolu s hlídkami, radit jim, ani jinak zasahovat do zá-
vodu. Pokud k tomu dojde je hlídka diskvalifikována. 

Protesty. Případné protesty ohledně průběhu závodu je nutno předat písemně řediteli závodu do 1 hodiny 
po ukončení závodu. Protest musí být vyřízen týmem rozhodčích nejpozději do vyhlášení výsledků. Pří-
padné reklamace vyhlášených výsledků je nutno předat řediteli závodu nejpozději do 1 hodiny 
po oficiálním vyhlášení. Na pozdější protesty a reklamace nelze brát zřetel. 

 
Odst. 2) Finále Biblické stezky 
Pravidla. Pro finálový závod platí stejná pravidla jako v regionu (odst. 1). 
Postup do finále. Do finále postupují pouze hlídky z kategorie stezka. 

Hlídky kategorie pěšinka soutěží pouze v regionálních kolech. 
Počet hlídek. Nejlepší hlídky z regionálních kol postupují do celostátního finále podle klíče 1 z 5, tj. jedna 

finálová hlídka na každou započatou pětici startujících hlídek v regionálním závodě v kategorii stezka. 
Doplnění počtu finálových hlídek Pokud je malý počet postupujících finálových hlídek, může ředitel finálo-

vého závodu nominovat další hlídky. Kritériem je bodový zisk z regionálních kol 
Změna složení hlídky. Složení hlídky, která postupuje do finále nelze měnit. Výjimkou je nemoc nebo jiná 

závažná situace. Ve finále je však možno nahradit pouze jednoho člena hlídky. Tato náhrada nesmí vést 
k porušení pravidel o složení hlídky (max. věk a součet věku). Oprávněnost náhrady posuzuje ředitel 
finále. Nemůže-li hlídka tyto podmínky splnit, je z účasti ve finále vyřazena a nahrazena další postupují-
cí. 

Zastoupení regionu. Postupuje-li do finále pouze jedna hlídka z regionu a nemůže se finále zúčastnit, smí 
daný region zastoupit hlídka, která se v regionálním kole umístila v pořadí jako druhá. Původní finálová 
hlídka oznámí svoji neúčast s dostatečným předstihem řediteli finále, aby bylo možno zajistit reprezenta-
ci regionu. 

Závěrečná ustanovení 
Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky Biblické stezky a platí jak pro regionální kola, tak pro finále. 
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SKUTKYSKUTKY  
Kniha Skutků se zabývá obdobím zhruba 30 let, od vzniku církve o letnicích až po Pavlův 
pobytu v Římském vězení. Popisuje šíření křesťanství v severním Středomoří - přes dnešní 
Sýrii, Turecko a Řecko až po samo srdce Římské říše. l když jde především o záznam 
"skutků" Petra a Pavla, kniha by se docela dobře mohla jmenovat i Skutky „Božího Ducha". 
Je to dílo Ducha svatého, že nově zrozená církev překračuje národnostní hranice Izraele, aby 
se stala mezinárodním, celosvětovým hnutím.  

Skutky jsou jedinou knihou svého druhu v Novém zákoně. Podobně jako příběhy Starého 
zákona, jsou víc než pouhou dějepisnou knihou. Skutky líčí "dějiny spásy". Boží plán zá-
chrany světa - jenž je postupně odhalován ve Starém zákoně a naplňuje se v Ježíši- pokraču-
je misií církve.  

Způsob, jímž jsou dnes řazeny novozákonní knihy, poněkud zastírá skutečnost, že Skutky 
jsou pokračováním Lukášova evangelia - tedy druhou částí dvoudí1ného díla věnovaného 
témuž člověku. Lukáš píše Theofilovi, kultivovanému, vzdělanému Římanovi, který už o 
křesťanství něco ví.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kdo je autorem Skutků 
  
Všechna doklady shromážděné od nejrannějších dob svědčí o tom, že to byl Pavlův milova-
ný přítel, lékař Lukáš. Lukáš je jediný nežidovský (pohanský) autor v Novém zákoně. Po-
cházel pravděpodobně z Antiochie nebo z města Filipy. Přestože o jeho životě máme jen mi-
nimum informací, z jeho spisů je zřejmé, že to byl výborný spisovatel a historik. Víme, že 
byl očitým svědkem mnoha událostí, jež tak detailně a dramaticky popisuje. 

 

V den letnic se v Jeruzalémě shromáždili návštěvníci z nejrůznějších míst 
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Byl s Pavlem ve Filipech, provázel ho také při osudné cestě do Jeruzaléma, byl s ním při je-
ho dvouletém vězení v Cesareji a prožil s ním i plavbu a ztroskotání při cestě do Říma. 
Lukáš měl nemálo příležitostí získat řadu detailů z „první ruky“ - od Pavla a Barnabáše a 
dalších lidí v Antiochijské církvi, v Jeruzalémě mimo jiné od Jakuba, bratra Páně, a od Filipa 
a jeho dcer v Cesareji. A z L1,1-4 je zřejmé jak pro něho byla fakta důležitá. 

  

Důvod sepsání knihy 
  
V předmluvě k evangeliu Lukáš říká, že poté co pozorně prošel všechna vyprávění, se rozho-
dl napsat vše po pořádku. Theofilovi, jemuž je spis určen, to zdůvodňuje“ „...abys poznal 
hodnověrnost toho v čem jsi byl vyučován.“ Jeho předchozí dílo pojednávalo o všem co Je-
žíš činil a učil od samého počátku až do dne kdy byl přijat k Bohu. Ve Skutcích pak popisu-
je, jak spasení, o kterém Ježíš tvrdil, že ho přináší, funguje v praxi - mezi pohany, stejně jako 
mezi Židy. Nepřátelství je nemůže udusit. Všude vznikají nové skupiny, které se i nadále 
scházejí. 

V knize Skutků se Lukáš snaží také ukázat, že i když nové učení často vyvolávalo nepokoje, 
byli to mnohdy sami římští vládci, kdo zbavovali křesťany obvinění namířených proti nim. 

  

Skutky II 
Prvních dvanáct kapitol Skutků zachycuje počát-
ky církve, která měla své centrum v Jeruzalémě a 
v jejímž čela stál ap. Petr. Další kapitoly jsou vě-
novány především ap. Pavlovi (Saulovi) a církvi v 
Antiochii, která byla výchozím místem jeho tří 
misijních cest. 

Duch svatý dal církvi v Antiochii zvláštní posel-
ství. Pověděl jim, aby oddělili Pavla a Barnabáše 
k šíření evangelia v oblastech kam dosud nepro-
niklo. Učedníci se s nimi modlili, vložili na ně 
ruce a vyslali je konat dílo ke kterému je Pán po-
volal (kap.13-14). Tak začala první Pavlova misij-
ní cesta. Pavel a Barnabáš na ní získali v mnoha 
městech nové Kristovy následovníky. Když 
uzdravovali a dělali z Boží moci divy, někteří je 
chtěli prohlásit za bohy a klanět se jim (v Lystře) 
poté co poznali, že jsou obyčejní lidé, začali je 
kamenovat tak, že Pavla málem zabili. Po ná-
vštěvě dalších měst se vrátili do Antiochie, kde s 
úžasem vyprávěli, jak je Bůh provázel a kolik no-
vých učedníků začalo vyznávat Ježíše. Radostně 

vyznávali hlavně to, že Kristovými učedníky se stávají pohané.  
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Pohané mezi věřícími se stali důvodem prvního církevního koncilu, kdy se rozhodovalo o 
tom, zda právě pohané musí dodržovat Židovské tradice a starozákonní předpisy. Nakonec 
svorně rozhodli, že nemusí. 

Pavel chtěl navštívit učedníky a sbory, které založil na své cestě a tak se vydal na druhou 
misijní cestu. Tentokrát ho doprovázel Silas. V Makedonii oba zbili a uvěznili. Přesto se zá-
zrakem dostali z vězení, když o půlnoci nastalo zemětřesení, při kterém se otevřely všechny 
dveře vězení. Tato událost se stala cestou k víře žalářníkovi a jeho rodině. Po Tesalonice, 
kde uvěřilo velmi mnoho lidí, vyučovali v Beroji horlivé posluchače a v Aténách rozmlouva-
li s lidmi, kteří projevili o jeho zvěst zájem. 

Zajímavostí třetí misijní cesty je Pavlův pobyt v Efezu, který trval dva roky. Skončil až po 
pobouření, které vyvolali prodavači sošek Diany Efezské. Pavel poté opustil město. Při zpá-
teční cestě si Pavel pozval zástupce Efezských, se kterými se rozloučil a povzbuzoval je, jak 
mají vést křesťany, kteří jsou jim svěřeni. 

  

Skutky III -Postavy 
Apoštol Petr, je ústřední postavou první části knihy „Skutků“. Byl to on, kdo se o Letnicích 
v Jeruzalémě ujal slova a v moci Ducha Svatého, který na něj před tím sestoupil, kázal pří-
tomným lidem. Na základě tohoto kázání mnozí uvěřili a vznikla církev. Spolu s apoštolem 
Janem uzdravili chromého, když řekli známá slova : „Peníze ani zlato nemáme, ale co má-

me to ti dáme. Ve jménu Ježíše Nazaretského vstaň a choď.“. Petr byl zázračně vysvobozen 
z vězení a stal se apoštolem, který jako první  zvěstoval evangelium pohanům. Konkrétně 
Korneliovi a jeho rodině. 

Zajímavou postavou Skutků je učenec Gamaliel. Je napsáno, že si ho vážil celý lid. Tento 
muž byl učitelem Pavla. Ve chvíli, když byli zatčení učedníci vyslýcháni, varoval kněze a 
zákoníky, aby se nestavěli proti Bohu. Říkal, že je li jejich dílo z lidí, samo zahyne, je li však 
z Boha nikdo ho nezastaví. Končil slovy : „ Nechcete snad bojovat proti Bohu.“ .  

Mezi ohnivé  proslovy ve Skutcích, patří obhajoba Štěpána před radou. Nebral si servítky, 
když těm co ho poslouchali řekl : „ Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši ! Nepřestává-

te odporovat Duchu Svatému, jako to dělali vaši otcové.“  Odpověď na tahle troufalá slova 
nenechala na sebe dlouho čekat. Štěpán byl popraven. V této chvíli je čtenářům poprvé před-
staven Saul -Pavel nyní jako mládenec hlídající šaty popravčí četě. Ještě před tím se před-
stavuje se svým dílem také ap. Filip, ve známem příběhu s Etiopským dvořanem. 

Většina knihy Skutků je věnována misijním cestám ap. Pavla, který po svém obrácení a při-
jetí Barnabášem, se nejprve vrací do rodného Tarsu, aby zde pokorně čekal na povolání 
církve. Barnabáš si také povolal Pavla, když v Antiochii byli věřící poprvé nazváni Křesťany 
(Kristovci), byla zralá doba na vyslání Pavla a Barnabáše do misie. Na scéně se v rámci mi-
sie objevily jména Jan Marek a Silas.  Jan Marek na první misijní cestě doprovázel Pavla a 
Barnabáše. V případě druhé cesty byl příčinou roztržky a tak Pavel si vybral Silase a Barna-
báš Jana Marka. Závěr Skutků je věnován Pavlově osudu po zatčení a jeho rozhovorům s 
místodržiteli a představiteli náboženské i světské moci. A tak se dostal před Ananiáše - ve-

lekněze,  Felixe -místodržitele, jeho nástupce Festa, před krále Agrippu, není známo, 
jestli se Pavlovi dostalo možnosti obhájit se u samotného císaře. V době kdy byl vězněn v 
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domácím vězení v Říme, už zřejmě vládl císař Nero. O Pavlově smrti už hovoří pouze tradi-
ce. Kniha Skutků končí optimistickým vyprávěním o Pavlových rozhovorech s Římskými 
Židy a všemi, které přijímal v pronajatém domě a všechny učil o Ježíši Kristu. 

  

Kde se události staly? 
Pokus se najít všechna města, která Pavel na svých misijních cestách navštívil a udělej si 
vlastní mapu jeho cest. Potom si udělej tabulku a ke každému městu napiš, co důležitého tam 
udělal nebo řekl. 

 

Objevy z minulosti 
EFEZ - Více než šest let trvalo archeologům, než našli trosky tohoto města. Šest metrů 
pod povrchem narazili na mramorovou podlahu chrámu bohyně Artemis. Pod sochou našli 
později velký poklad. Byly nalezeny i trosky divadla a obchodů se stříbrem. 

Athény - Archeologové našli Areopag, vrch, na kterém Pavel promlouval k Aténským 
mužům. Apoštol se ve své řeči zmínil o oltářích a posvátných místech, která vidí. Dnes jsou 
athénská muzea naplněna mnohými sochami bohů a bohyň, což svědčí o tom, že Řekové 
měli množství takových kamenných model. 

Některá města, o kterých je ve Skutcích zmínka vyrostla ve velká moderní centra, jiná zcela 
zanikla. Většinu z těchto ztracených měst dnes archeologové odkrývají. 
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VERŠE PRO BIBLICKOU VERŠE PRO BIBLICKOU STEZKU 2013STEZKU 2013  
Všechny verše jsou pro stezku, tučně vytištěné verše jsou pro kategorii „Pěšinka“!! 
  

Skutky apoštolské 2:17 

`A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové 
vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a 
vaši starci budou mít sny. 

Skutky apoštolské 2:37-38 

Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, 
bratří?" Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista 
na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. 

Skutky apoštolské 4:32 

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, 
že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. 

Skutky apoštolské 7:55-56 

Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici 
Boží, a řekl: "Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží." 

Skutky apoštolské 9:5 

Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. 

Skutky apoštolské 9:31 

A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila 
v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. 

Skutky apoštolské 10:34 

A Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, 

Skutky apoštolské 13:38 

Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i 
těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. 

Skutky apoštolské 14:27 

Po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a 
jak i pohanům otevřel dveře víry. 

Skutky apoštolské 15:16 

`Navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům, z jeho trosek jej opět vystavím a 
zbuduji, jako byl dřív, aby také ostatní lidé hledali Pána, všechny národy, které jsem přijal za 
své. To praví Pán, 

Skutky apoštolské 16:31 

Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě." 
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Skutky apoštolské 17:24 

Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrá-
mech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je 
to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. 

Skutky apoštolské 20:28 

Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abys-
te byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. 

Skutky apoštolské 20:32 

Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl 
mezi všemi, kdo jsou posvěceni. 

Skutky apoštolské 26:29 

A Pavel řekl: "Kéž by dal Bůh, aby ses nejen ty, nýbrž i všichni, kdo mě slyší, stali dříve ne-
bo později tím, čím jsem já - kromě těchto pout." 

  

Verše pro Biblickou stezku 2013  II.část 
  
Tato druhá část je rozšíření pro ty. Kteří počítají s tím, že postoupí do finále. O tyto 
verše se rozšíří okruh otázek při finálovém závodě. 
Skutky apoštolské 2:20-21 

Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký 
a slavný a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. 

Skutky apoštolské 2:47 

Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společen-
ství ty, které povolával ke spáse. 

Skutky apoštolské 3:6 

.Petr však řekl: "Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježí-
še Krista Nazaretského vstaň a choď!" 

Skutky apoštolské  4:34-35 

Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali 

je, a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo kaž-

dému, jak potřeboval. 

Skutky apoštolské 13:2 

Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barna-
báše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." 
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