
Biblická soutěž 2015 – 8.kolo

1. Současníci (10 bodů)

Přiřaďte následující osoby k jedné z pěti osob níže podle toho, s kým žil ve stejné době, tj. koho 
současníkem byl.

Abakuk, Abiatar / Ebjátar, Abimelech / Abímelek (gerarský král), Abner, Artaxerxes I. (perský král),
Asaf / Azaf (syn Berechiáše / Berekjáše), Balám / Bileám, Baruch / Báruk (syn Neriášův), 
Betuel / Bathuel, Daniel (prorok), Ezechiel (prorok), Hur / Chúr, Chíram, Chulda, Jetro / Jitro, 
Kedorlaómer / Chedorlaomer, Melchisedech / Malkísedek, Sapfó (starořecká básnířka), 
Sofoniáš (prorok), Sokrates (řecký filosof)

1. Abraham -

2. Mojžíš -

3. David -

4. Jeremiáš (prorok) -

5. Nehemiáš (syn Chakaliášův / Chachaliášův) -

2. Jaká je odpověď? (10 bodů)

a) Kdo se nenarodil, ale zemřel a kdo se narodil, ale nezemřel?

b) Kdo byl pohřben v jeskyni na poli v Makpele / Machpelah naproti Mamre?

c) Kam pohřbili Izraelci Josefovy kosti, které vzali s sebou z Egypta?

d) Jaká byla poslední Štěpánova slova než zemřel?

e) O kom lze říci, že přežil jistou smrt? Uveďte 3 příklady.

f) Kteří evangelisté píšou o Lazarově (bratru Marie a Marty) vzkříšení?

g) Komu Bůh o 15 let prodloužil život?

h) O kom se píše, že mu nebude / nemá být zlomena ani jedna kost?



3. Kolikrát … ? (10 bodů)

V souvislosti se statěmi níže odpovězte na položené otázky (4 body), vypočítejte pomocné hodnoty 
(3 body), zjistěte a napište, jaká biblická stať je řešením rébusu (2 body) a kolikrát se v této stati (tj. 
ve stati XY) vyskytuje podstatné jméno život (v jakémkoli pádu) (1 bod).

Podle ČEP

stať 1: 5.Moj. 30,19-20
stať 2: Žalm 139, 13-17
stať 3: Přísl. 4,23
stať 4: Přísl. 18,21
stať 5: Kaz. 3,11-14
stať 6: Mat. 7,13-14
stať 7: Mar. 8,35-36
stať 8: Jan 3,14-16
stať 9: Jan 14,6
stať 10: 1.Kor. 15,20-26
stať 11: 1.Petr. 1,14-16
stať 12: 1.Jan 5,11-13

Na těchto 7 otázek odpovídejte čísly statí:
(Pozn.: Slova nemusí být jen v 1.pádu a jednotném čísle.)

1. otázka: Ve které z těchto statí se slovo život vyskytuje nejvíce krát? 
2. otázka: V kterých statích se vyskytuje slovo smrt?
3. otázka: V kterých statích se vyskytuje podstatné jméno představující nějakou část lidského těla?
4. otázka: V kterých statích se vyskytuje podstatné jméno představující člena rodiny (otec, syn,
                 dítě,...)?
5. otázka: V kterých statích se vyskytuje slovo věčný nebo věčnost?
6. otázka: V kterých statích se vyskytuje slovo svět, země, nebo cesta?
7. otázka: V kterých statích se vyskytuje slovo Bůh nebo Ježíš?

a = součet všech čísel všech odpovědí
b = součet všech čísel statí, které pasovaly jenom k jedné otázce
c = součet všech čísel odpovědí k lichým otázkám

XY = biblická stať
X = biblická kniha (tj. 1 = Genesis, 2 = Exodus, atd.)
Y = kapitola
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