
Biblická soutěž 2015 – 10.kolo

1. Jak se jmenoval manžel … ? (10 bodů)

Přiřaďte k jménu ženy na levé straně jméno jejího manžela / manželů ze sloupce vpravo.

Abigail / Abígajil Amón / Amon
Aksa / Axa Ananiáš
Atalia / Atalja Boáz / Bóaz / Bóz
Cila / Sila / Zilla David
Jedida / Jedída Ezau
Johana / Johanna / Jana Faltiel / Paltiél
Machalata / Machalat / Mahalat Chizkijáš / Ezechiáš
Míkol / Míkal Chuza
Rut Izmael
Zafira / Safira Jehoram / Jóram

Kiljon / Kiljón / Chelion
Lámech
Machlon / Mahalon
Nábal
Otniel / Otoniel

2. Je pravda, že... (10 bodů)

a) Se svojí první manželkou se Ezau oženil ve stejném věku jako se ženil jeho otec.

b) Lotovy dcery byly zasnoubeny.

c) „Tvým manželem je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to jméno má; Svatý izraelský je ti
    vykupitelem, Bohem vší země se nazývá.“ (B21) je citát z 5.knihy Mojžíšovy.

d) V Bibli se píše, že by si muž neměl za života své manželky vzít jako další ženu její sestru.

e) Herodes dal vsadit Jana Křtitele do žaláře kvůli Salome, dceři své manželky Herodiady.

f) Žena má opustit svoji matku a otce a připojit se / přilnout ke svému muži.

g) „Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v 
     manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manželství, protože se ho 
     zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“ (ČEP) jsou slova apoštola Pavla.

h) Všichni čtyři evangelisté zaznamenali Ježíšova slova, že po vzkříšení se lidé nežení ani 
     nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi.

i) Nevěřící muž je posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím
    mužem.

j) „Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude 
    soudit Bůh.“ (ČEP) je citát z listu Židům.



3. Co mají tyto verše společného? (10 bodů)

Dle indícií níže doplňte první tabulku (4 body) a podle uvedeného klíče pak druhou prázdnou 
tabulku, tj. zjistěte a napište o jakých 5 veršů se jedná (5 bodů) a uveďte, jaké stejné podstatné 
jméno nebo jména se vyskytují ve všech těchto verších (podle ČEP) (1 bod).

1. Manželka krále Achaba
2. Počet všech Šalomounových žen
3. Číslo kapitoly v Matoušově evangeliu, ve které je zaznamenáno podobenství o 10 družičkách
4. Doplňte bez mezer pořadové číslo knihy, kapitoly, verše a součet všech číslic tohoto řádku (tj.
    pokud by to bylo např. Joz. 24,15, tak by se doplnilo 6241518) k verši „Lásku neuhasí ani velké  
    vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by
    jen pohrdání.“ (ČEP)
5. „Mohou ženichovi přátelé _________, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude
    ženich vzat, a tehdy se budou postit.„ (B21)
6. Počet slov ve verši Mat. 22,8 (ČEP)
7. Doplňte bez mezer pořadové číslo knihy, kapitoly a veršů: „Kdo je však vnitřně přesvědčen a nic
    ho nenutí, ale sám se v srdci dobrovolně rozhodl, že si tu dívku nevezme, je to v pořádku. 
    Zkrátka, kdo se žení, dělá dobře, a kdo se nežení, dělá ještě lépe.“ (B21)
8. Učedník Pána Ježíše, který pocházel z městečka / vesničky, kde Pán Ježíš udělal zázrak na svatbě
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1. verš F5 C1 H1 B7 A2 E2 E4 D2 D3

2. verš F5 C1 C6 B7 A3 H7 B3 C3 D3

3. verš A1 G8 B5 D6 D7 F7 G6 A6 A2

4. verš A1 B8 E8 H5 F7 F3 B4 F4 G4

5. verš C1 A1 E6 B6 A2 C3 A4 E2 E3


