
Biblická soutěž 2015 – 7.kolo

1. Kdo … ? (10 bodů)

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

Amram měl jednoho nevlastního bratra
Áron dožil se více než 900 let
Ehud / Ahod byl synem nevěstky
Izák žil v zemi Nód
Jefte / Jiftach byl současníkem Pythagora (řeckého filosofa a matematika)
Kain soudil Izrael méně než pět let
Noe měl za manželku svoji tetu
Pavel měl za manželku ženu jménem Elišeba / Alžběta
Samson byl levák
Timoteus v 37 letech přišel o svoji matku

byl účastníkem volby prvních diakonů
narodil se jako římský občan
od narození / početí byl zasvěcen Bohu jako nazír
spolu s Janem Markem plul na misijní cestu na Kypr
syn Řeka a věřící Židovky

2. Jak se jmenuje město ... ? (6 bodů)

a) Ve kterém městě umřel Terach / Táre, Abramův otec?
b) Název kterého města znamená v překladu „dům chleba“?
c) Z kterého města pocházel Abrahamův služebník, který se jmenoval stejně jako Mojžíšův druhý
    syn?
d) Obyvatelé kterého města použili lsti, aby uzavřeli smlouvu s Izraelem a zůstali naživu?
e) Jak se jmenuje městečko / vesnice vzdálené od Jeruzaléma 60 honů (cca 3 hodiny cesty) a jeho 
    název uvádí ve svém evangeliu pouze Lukáš?
f) Jak se jmenovalo město Soluň za dob apoštola Pavla?

3. Kdo sem nepatří? (5 bodů)

Z každé skupiny národů vyberte jeden, který do dané skupiny nepatří.

a)  národy, které vzešly z Noeho syna Chama:
     Pelištejci / Filištíni,   Řekové,   Egypťané

b) národy, které vzešly z Lota:
     Amorejci / Emorejci,   Amónovci / Amonci,   Moábci

c) národy, se kterými Izraelci neměli bojovat při své pouti a osídlování zaslíbené země:
     Jebúsejci,   Edómci,   Moábci



d) národy, které Hospodin ponechal, aby jimi zkoušel Izraelce, kteří nezažili žádný z bojů o
    Kanaán / Kenaan:
    Pelištejci / Filištíni,   Anákovci,   Chivejci / Hivejci / Hevejci

e) národy, proti kterým bojoval soudce Gedeon:
    Midiánci,   Amalekovci,   Pelištejci / Filištíni

4. O kom je řeč a kde se o něm píše? (9 bodů)

B21 / BKR

Nalezněte  správné  odpovědi  k  indiciím  níže  (5  bodů),  vypište  písmena  dle  návodu  a  vyřešte
přesmyčku. Napište, jaké jméno je jejím řešením (1 bod) a názvy biblických knih, ve kterých se toto
jméno objevuje (3 body). 

a) soudce, který přišel o zrak
b) matka judského krále Amona / Amóna 
c) Jákobův (Izraelův) předek, který strávil nějaké období v Egyptě, aby tam přečkal období hladu
d) soudce a prorok, který pomazal první dva izraelské krále
e) judský král, který začal kralovat v 8 letech a činil to, co je správné v Božích očích
f) jeden z 12 učedníků Pána Ježíše, jak ho jmenuje evangelista Marek, kterého Lukáš jmenuje jako 
    Judu Jakubova
g) prorokyně, jejíž manžel byl strážcem rouch
h) „__________, synu, dávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvími, jež o tobě zazněla. S jejich 
pomocí bojuj dobrý boj; uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali 
ve víře.“ (B21)
i) kněz žijící v době krále Davida, na něhož připadl 13. los při rozdělování na kněžské třídy / oddíly
j) prorok, který byl povolán za proroka v raném mládí a který prožil spolu s izraelským národem 
    událost, kterou předpověděl

Z odpovědí (slov) výše vypište tato písmena:

a) čtvrté 
b) druhé 
c) poslední 
d) poslední 
e) čtvrté 
f) třetí 
g) první 
h) šesté 
i) první
j) čtvrté


