
Biblická soutěž 2015 – 4.kolo

1. Osoba - místo (10 bodů)

Přiřaďte k osobě na levé straně jedno z míst ze sloupce vpravo, které se k dané osobě nějak 
významně váže.

Boáz / Bóz Aštarot
Eliáš Betlém
Goliáš Cesarea Přímořská
Jael / Jáhel Damašek
Jáson / Jázon Derbe
Jonáš Gat
Kornelius Jericho
Omri / Amri Joppe
Rachab Karmel
Tabita Kedeš

Megido
Nazaret
Ninive
Samaří
Tesalonika

2. Odkud pocházel(a)... ? (7 bodů)

K osobám níže dopište název města, z kterého pocházeli.

a) král Saul
b) David
c) apoštol Filip
d) Lazar (bratr Marie a Marty)
e) Timoteus
f) Lydie
g) Apollo / Apollos

3. Které město je nejblíž? (3 body)

Z trojice měst vždy vyberte jedno, které je k uvedenému městu nejblíž (vzdušnou čarou).

a) Jeruzalém – Jericho, Betlém, Nazaret
b) Betanie – Samaří, Kafarnaum, Betsaida
c) Milét – Efes, Smyrna, Pergamon



4. Kam je adresovaná výzva z verše...? (10 bodů)

Doplňte tajenku (4,5 bodu), zjistěte a uveďte, co je jejím řešením (tj. o jakou stať z Bible se jedná)  
(4,5 bodu) a komu jsou tato slova adresovaná (1 bod).

1. ostrov, na kterém Pavla uštkla zmije (B21/ČEP)
2. jedna ze 7 církví ze Zjevení – má skutky, úsilí i vytrvalost, ale nemá lásku
3. město ležící nedaleko měst Derbe, Ikonion, Antiochie
4. název kamene, který připomíná „Až potud nám Hospodin pomáhal.“
5. jedna ze 7 církví ze Zjevení, u které dopis začíná slovy: „Toto říká ten Svatý a Pravý, který má 
klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo neotevře“
6. - 7. města, o kterých Ježíš řekl, že jim v soudný den bude lehčeji než Korozaimu / Chorazinu a 
Betsaidě
8. jiný název Kiriat-arby
9. jeden z toků řeky vycházející z Edenu (B21/ČEP)
10. země, proti níž prorokuje prorok Abdiáš
11. země, v které Nimrod vystavěl Ninive (B21/ČEP)
12. dnešní stát, na území kterého se nacházelo město Laodicea
13. samařské město, poblíž kterého se nachází Jákobova studna
14. město Ondřejovo a Petrovo
15. jedno z útočištných měst
16. místo, kterého název znamená „odvalení“ (B21/ČEP)
17. izraelský kmen, který dostal do vlastnictví město Jeruzalém
18. město, kde byl zabit Antipas
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