
Biblická soutěž – 3.kolo

1. Co znamená jméno… ? (10 bodů)

Přiřaďte k jménu na levé straně 1 z možností ze sloupce vpravo.

Enoch spasení Hospodinovo
Melchisedech zasvěcený
David šťastný
Absolón otec míru (pokoje)
Šalomoun Hospodin pamatuje
Izaiáš útěcha
Jeremiáš holubice
Ezechiel posel Hospodinův
Daniel mým soudcem je Bůh
Jonáš dvojče
Micheáš miláček
Nahum skála
Abakuk mírumilovný
Sofoniáš můj pán je Bůh
Zachariáš Hospodin skryl
Petr on (Bůh) přidá, rozhojní
Jan malý
Tomáš Hospodin posiluje
Pavel uctívající Boha
Felix služebník Hospodinův

Bůh je milostivý
král spravedlnosti
kdo je jako Hospodin
objetí
Hospodin pozdvihuje

2. Kdo komu řekl... ? (3 body)

a) „Proč se mě ptáš na jméno? Je podivuhodné!“ (B21)

b) „Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním.“ (B21)

c) „Proto mi teď přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš mé potomstvo, až tu nebudu, a nevymažeš 
mé jméno z mého otcovského rodu.“ (B21)



3. Jaké jiné jméno měl(a)… ? (7 bodů)

a) Sára
b) Josef (Ráchelin syn)
c) Jozue
d) soudce Gedeon
e) Šalamoun / Šalomoun
f) prorok Daniel
g) Pavel

4. Jakou stejnou myšlenku mají tyto 3 verše? (10 bodů)

Zjistěte a napište, o jaké 3 verše se jedná a jakou mají stejnou myšlenku.

Klíč:

X = Biblická kniha (tj. 1 = Genesis, 2 = Exodus, atd.)
Y = kapitola
Z = verš

1. Jak se jmenoval Jákobův syn, který se nachází v rodokmenu Pána Ježíše?
2. Jak se jmenovala matka tohoto syna?
3. Jaké nové jméno dal Bůh Jákobovi?
4. Kolik let byl Jákob u Lábana?
5. Kolik mužů šlo s Ezauem Jákobovi naproti?

A = kolikátý syn v pořadí to byl (viz 1.otázka)
B = počet písmen v odpovědi na 2.otázku
C = počet písmen v odpovědi na 3.otázku
D = odpověď na 4.otázku
E = odpověď na 5.otázku

Verš 1
X=A−B
Y=D−B
Z=D : A

Verš 2
X=√E+D+B
Y=C−D :A
Z=C⋅(A+B)

Verš 3
X=C+B⋅D
Y=C :B
Z=C 2

−A2
−B


