
Biblická soutěž 2015 – 9.kolo

1. Kdo … ? (7 bodů)

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

Abram / Abraham zemřel ve věku 133 let
Adam dožil se více než 950 let
David ve 130-ti letech odešel do jiné země
Izák ve 130-ti letech zplodil syna
Jákob po smrti své manželky žil ještě 48 let
Káleb / Kálef kraloval 50 let
Kehat / Kahat oženil se, když mu bylo 40 let

v 86-ti letech se mu narodil první syn
v 85-ti letech se cítil stejně silný jako když mu bylo 40
jeho otci bylo 50 let, když se narodil
bylo mu 30 let, když opouštěl Egypt
stal se králem, když mu bylo 30 let

2. Trochu počítání (9 bodů)

a) Kolik let po smrti byl
• Noeho otec
• Noeho dědeček

    když přišla potopa?

b) Kolik let bylo Ezauovi a Jákobovi, když zemřel jejich
• dědeček Abraham
• otec Izák
• strýc Izmael

c) Kolik měl Jákob let, když přišel k Lábanovi do Cháranu?

d) Kolik let bylo Jákobovi, když se mu narodil Josef a kolik let bylo Josefovi, když jeho otec Jákob
     zemřel?

e) Kolik let bylo Élimu, když začal soudit Izrael?



3. Seřazování (4 body)

Seřaďte od „nejmenší“ (číselné hodnoty) po „největší“ podle

a)  toho, jak dlouho celkově kralovali nad Izraelem:
• Achab
• Jóaš / Jehoaš / Joas (Joachazův syn)
• Menachém / Menachem / Manahem
• Omrí / Omri / Amri
• Zimrí / Zimri / Zamri

b) toho, v kolika letech začali v Judsku kralovat:
• Achaz / Achas
• Chizkijáš / Ezechiáš
• Jóram / Jehoram (Jošafatův / Jozafatův) syn
• Jóšijáš / Jošiáš / Joziáš
• Sidkijáš (= Mataniáš) / Cidkiáš / Sedechiáš

c) toho, jak dlouho trpěli nemocí, ze které byli uzdraveni:
• Eneáš (ČEP / B21)
• chromý, kterého Petr uzdravil
• nemocný u rybníku Bethesda
• žena trpící krvácením
• žena v synagoze, která byla sehnutá a nemohla se napřímit

d) počtu lidí:
• bojeschopni muži od 20-ti let výše z pokolení Juda u sčítání na Sinajské poušti
• levité, kteří byli Davidem pověřeni dohledem nad dílem domu Hospodinova, když ustanovil

Šalomouna za krále
• muži, kteří byli posláni domů a nebojovali s Gedeonem proti Midiáncům
• navrátilci, kteří se vrátili do Jeruzaléma z babylonského zajetí pod vedením Zerubábela / 

Zorobábela
• obyvatelé Ninive v době Jonáše

4. Jaké dvě číslovky...? (10 bodů)

Dle indícií níže doplňte hodnoty do tabulky (4 body), zjistěte a napište, o jakou biblickou stať se
jedná (4 body) a jaká nejmenší a jaká největší číslovka je v této stati zmíněna (2 body). 
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a1 = doba pobytu Izraelců v Egyptě
b1 = součet věku, kterého se dožil Sem / Šém a jeho vnuk
c1 = počet krajin / provincií, nad nimiž kraloval král Xerxes / Achášveróš / Asverus (manžel 
        královny Ester)
d1 = rok dle židovského kalendáře začínající 14.9.2015

a2 = věk, jakého se dožil Jozue (Mojžíšův nástupce)
b2 = věk, jakého se dožil Josef (Ráchelin syn)
c2 = mínus 7 plus sedminásobek počtu výskytu slova sedm / sedmý (může být různě skloňované; 
        počítá se, i když je jako součást přídavného jména, např. sedmihlavý) v posledních sedmi
        kapitolách Bible
d2 = Izmaelův věk, když umřela Sára

a3 = počet mužů, s kolika Abram vysvobodil Lota ze zajetí
b3 = věk, jehož se dožil Áron
c3 = věk, jehož se dožil Noeho potomek a zároveň Abrahamův předek, jež se dožil stejného věku, 
        jako jeho otec (myšleno otec tohoto muže)
d3 = počet let, kolik žil Noe po potopě

a4 = počet Izmaelových synů
b4 = počet měst, jež dostali do vlastnictví levité
c4 = věk otce, když se mu narodil syn, který se dožil nejvyššího věku ze všech lidí
d4 = délka (v letech) kralování judského krále, jehož matka se jmenovala Atalia

Stať ABC-D

A = Biblická kniha (tj. 1 = Genesis, 2 = Exodus, atd.)
B = kapitola
C = verš
D = verš

A = a1 mínus součet čísel druhého řádku
B = b1 mínus součet čísel třetího řádku
C = c1 mínus součet čísel čtvrtého řádku
D = d1 mínus součet čísel prvních tří sloupců a dvojnásobku součtu posledních tří řádků


