
Biblická soutěž 2015 – 6.kolo

1. Najděte v Bibli... (11 bodů)

Najděte v Bibli a napište:

a) jména 4 mužů, jejichž syn se jmenoval Enoch (Chanoch / Henoch / Chanók)

b) jména 3 mužů, kteří se dožili 137 let

c) jména 2 párů, kterým se narodila dvojčata

d) jména 2 žen, o kterých někdo prohlásil „požehnaná jsi/buď mezi ženami“ („požehnaná nad jiné   
ženy / požehnaná nade všechny ženy“)

e) jména 3 lidí, kteří byli potrestáni malomocenstvím

f) jména 3 lidí, kterým vyřizoval poselství anděl Gabriel

g) 2 kapitoly (tj. 2 různé příběhy), ve kterých se píše o rozdělení vod Jordánu

h) jména 3 proroků, kteří prorokovali proti Ninive

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

Napište, jaká stejná podstatná jména nebo slovní spojení se nachází ve všech verších dané trojice.

a) ČEP / B21
1.Moj. 1,27
2.Kor. 4,4
Ef. 4,24

b) Žid. 4,12
Zj. 1,16
Zj. 2,12

c) 1.Moj. 4,7
2.Moj. 23,33
Řím. 6,12

d) Žalm 23,4
Jak. 5,20
Zj. 21,4

e) ČEP / B21
1.Moj. 2,9
Přísl. 11,30
Zj.2,7



f) ČEP
Kaz. 5,3
Sk. 13,32-33
2.Petr. 3,13

g) 1.Moj. 37,9
Žalm 148,3
Zj. 12,1

h) 5.Moj. 30,9-10
1.Sam. 16,7
Jan 14,27

i) 5.Moj. 9,5-6
5.Moj. 16,20
Dan. 12,3

j) ČEP
1.Kor. 1,30
1.Kor. 2,4-5
1.Petr. 1,3-5 
  

3. Kde se píše současně o 2 lidech... ? (9 bodů)

Doplňte tabulku (4 body),  zjistěte  a napište,  o které  2 lidi  se  jedná (1 bod) a  uveďte všechny
biblické statě, ve kterých jsou tito 2 lidé zmiňováni společně (4 body).

1. Biblická kniha, která má stejný počet kapitol jako Bible knih.
2. Jméno muže, který znovu vykopal zasypané studně, které byly předtím vykopány za jeho otce a 
pojmenoval je stejně jako jeho otec.
3. Jméno krále, který kraloval stejně dlouho jako jeho otec.
4. Jméno muže, jehož jméno začíná na stejné písmeno jako jméno jeho otce a má stejný počet 
písmen jako jméno jeho otce i stejný počet písmen jako jméno jeho matky a žil nějakou dobu ve 
stejné cizí zemi jako jeho předek, který se jmenoval stejně jako otec tohoto muže.

Poznámka: Doplňovaná slova můžou mít méně než 8 písmen.
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