
Biblická soutěž 2015 – 12.kolo

1. Komu byla adresována slova...? (7 bodů)

Podle ČEP

a) „Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť 
     ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.“

b) „Bůh ti buď milostiv, můj synu!“

c) „Miluješ ty, kdo tě nenávidí, a nenávidíš ty, kdo tě milují. Vždyť jsi dnes dal najevo, že ti nejsou
    ničím ani velitelé ani služebníci.“

d) „Jestliže hřeší člověk proti člověku, je rozhodčím nad ním Bůh. Zhřeší-li však člověk proti
     Hospodinu, kdo nad ním bude rozhodčím?“

e) „Proč s ním vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá?“

f) „Mnoho vědomostí tě připravuje o rozum!“

g) „Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?“

2. Jaká je odpověď? (12 bodů)

a) Jak se jmenoval otec apoštola Petra?

b) Kde v Bibli je v souvislosti s chrámem použit výraz „peleš lotrovská / lotrů“? (BKR) (Uveďte  
    verše.)

c) Který z evangelistů uvádí počet mudrců od východu, kteří se přišli poklonit narozenému Ježíši?

d) Spolu s Pánem Ježíšem byli ukřižováni dva zločinci – jeden po jeho pravici, druhý po jeho levici.
    Který z nich Pána Ježíše žádal, aby si na něj vzpomněl, až přijde do svého království?

e) Je někde v Bibli zmínka o nějakém pokrevném sourozenci apoštola Pavla?

f) Kdo si v bratrově nepřítomnosti oblékl jeho nejlepší šaty?

g) Který prorok neodmítl Boží úkol slovy, ale svým jednáním?



h) Kdo zničil měděného / bronzového hada, kterého Mojžíš zhotovil?

i) Jak se jmenovali bratři, kteří řídili nový povoz s truhlou Boží / s Boží schránou z Baaly v Judsku /
   z Baalímu Judova / z Bála Judova?

j) Kde se v Bibli nachází první a kde poslední zmínka o zlatě? (Uveďte verše.)

k) Uveďte 4 příklady lidí, kteří byli z Boží moci raněni slepotou.   

l) Které 2 kapitoly v Bibli jsou totožné?

3. Jaký je to verš? (6 bodů)

K pětici slov najděte a napište verš nebo verše z Bible, které obsahují všech 5 uvedených slov.

Poznámka: Slova jsou uvedena v základním tvaru. Ve verši můžou být různě skloňovaná nebo 
časovaná a můžou se vyskytovat v jiném pořadí, než jsou uvedena níže.

a) srdce, duše, mysl, Bůh, milovat

b) Hospodin, člověk, oči, srdce, hledět  (ČEP / BKR)

c) chleba, slovo, živ, ústa, člověk

d) živý, duch, srdce, meč, Boží

e) paměť, vést, slovo, život, víra (ČEP)
    pamatovat, vůdci, slovo, život, víra (B21)
    zpomínat, vůdci, slovo, obcování, víra (BKR)

f) vhod, nevhod, slovo, napomínat, hlásat (ČEP /B21)
    včas, nevčas, slovo, napomínat, kázat (BKR) 



4. Jak zní verš...? (5 bodů)

Jaký verš ukrývá šifra níže (dle ČEP)? Napište jeho znění + kde se v Bibli nachází.
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Pomůcka:


