
Biblická soutěž 2015 – 5.kolo

1. Jak se jmenoval otec / matka...? (10 bodů)

a) Přiřaďte k ženě na levé straně jméno jejího vlastního otce ze sloupce vpravo.

Aksa / Axa Abichail
Asenat Abšalom / Absolon
Dína Amram
Ester Áron
Jemima Betuel / Bathuel
Míkal / Míkol Izák
Miriam Káleb / Kálef
Ráchel Jákob
Rebeka Job
Támar Juda

Lában
Mordechaj / Mardocheus
Putifer / Potífer
Samson
Saul

b) Přiřaďte k muži na levé straně jméno jeho vlastní matky ze sloupce vpravo.

Ezau Anna / Chana
Geršom / Gerson Atalia
Izmael Batšeba / Betsabé
Joáb Ceruja / Serúja / Sarvie
Levi Euniké
Machlon / Mahalon Hagar
Mojžíš Jochebed / Jókebed
Samuel Ketura / Cetura
Šalamoun Lea / Lía
Timoteus Lois

Noemi
Ráchel
Rebeka
Rut
Sipora / Zefora

2. Jaká je odpověď? (10 bodů)

a) Který z Jákobových synů dostal prvorozenství a který z jeho synů byl nejmocnější / měl převahu 
    mezi svými bratry?
b) O kterých mužích je psáno, že měli 70 synů?
c) Jak se jmenoval Davidův druhý syn?
d) Jak se jmenoval muž, který svým slibem přišel o své jediné dítě?
e) Proč se 42 dětí nedožilo večera?
f) O kterých dětech dostali jejich rodiče předem informaci / zaslíbení, že se jim narodí?
g) Kteří rodiče zažili vzkříšení svého jediného dítěte?



3. Je pravda, že... ? (3 body)

a) Gedeonův prvorozený syn se jmenoval Jotam a nejmladší Jeter.
b) David byl Jišajův / Izaiův nejmladší syn.
c) Saulova prvorozená dcera se jmenovala Mérab.
d) „Nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji, aby nikdo z nich v 
opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných.“ (ČEP) jsou slova krále 
Lemuele, jimž ho učil jeho otec.
e) Citát „Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. Otcové, neponižujte své 
děti, aby nemalomyslněly.“ (ČEP) pochází z listu Efezským.
f) „...a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli 
ke spasení; “ (ČEP) jsou slova apoštola Pavla.

4. O kterých dětech se píše ve verších A, B, C, D, X, Y, Z? (7 bodů)

Zjistěte, o jaké verše se jedná a napište jména dětí, o kterých se v těchto verších píše.

A = a1 a2 a3 X = x1 x2 x3

B = b1 b2 b3 Y = y1 y2 y3

C = c1 c2 c3 Z = z1 z2 z3

D = d1 d2 d3

a1, b1, c1, d1, x1, y1, z1 = knihy
a2, b2, c2, d2, x2, y2, z2 = kapitoly
a3, b3, c3, d3, x3, y3, z3 = verše

W = w1 w2 w3 = „A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li 
spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. “ (ČEP)
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