
Biblická soutěž 2020 – 1.kolo

1. Kdo byl … ? (10 bodů)

Přiřaďte k jménu na levé straně 1 z možností ze sloupce vpravo.

Bartoloměj soudce
Foibé / Fébé / Fében římský setník
Jótam / Jotam farizeus
Júbal / Jubal královská dcera
Mérab / Merab / Merob služka
Nikodém velekněz
Odéd / Oded judský král
Rodé / Rhodé / Ródé diakon / diakonka
Rút / Rut jeden z 12 Ježíšových učedníků
Tercius izraelský král

prorok
písař
pelištejský bojovník
prababička krále Davida
hudebník

2. Kdo řekl … ? (5 bodů)

K výroku doplňte, kdo jej vyslovil.

1. „Kéž by dal Bůh, aby ses nejen ty, nýbrž i všichni, kdo mě slyší, stali dříve nebo později tím, čím
jsem já - kromě těchto pout.“ (ČEP)
2. „Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem.“ (ČEP)
3. „Kdyby nás chtěl Hospodin usmrtit, nepřijal by od nás oběť zápalnou ani přídavnou, nebyl by 
nám toto všechno ukázal, ani by nám teď neoznámil něco takového.“ (ČEP)
4. „Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal 
svého ducha!“ (ČEP)
5. „Jak jste jen tvrdošíjní! Chybí vám obřízka srdce a uší! Stále jen vzdorujete Duchu svatému - jak 
vaši otcové, tak i vy!“ (B21)

3. Kdo je to? (10 bodů)

Podle uvedených 3 indícií zjistěte a napište jméno osoby, o kterou se jedná.

1. __________
- původně se jmenoval Matanjáš / Mataniáš
- současník proroka Jeremiáše
- byl oslepen



2. __________
- ve vidění spatřil anděla
- zbožný pohan žijící v Cesareji
- setkal se s apoštolem Petrem

3. __________
- pocházel z pokolení Benjamín
- levák
- Hospodin ho povolal, aby vysvobodil Izrael z ruky Moábců a země pak žila v míru po 80 let

4. __________
- žena
- lhala Duchu svatému
- byla potrestána stejným způsobem jako její manžel

5. __________
- egyptská otrokyně
- jméno jejího syna znamená „Bůh slyší“
- apoštol Pavel píše, že tato žena představuje smlouvu z hory Sínaj

6. __________
- judský král, za jehož vlády působil prorok Izaiáš
- jeho syn a vnuk, kteří vládli po něm, a stejně tak i jeho otec, byli bezbožní
- jeho jméno znamená „Hospodin je má síla“

7. __________
- byl plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky
- viděl Syna člověka stojícího po pravici Boží
- Saul (Pavel) schvaloval jeho smrt

8. __________
- matka dvou bezbožných izraelských králů a dcery, která se vdala za judského krále
- nenáviděla proroka Elijáše
- její jméno je zmíněno také v poslední knize Bible – Zjevení

9. __________
- farizeus a učitel zákona
- apoštol Pavel byl jeho žákem
- všechen lid si ho vážil a dali na jeho radu ve prospěch apoštolů

10. __________
- je po něm nazvaná jedna starozákonní biblická kniha
- současník krále Artaxerxa I.
- absolvoval dlouhou cestu do Jeruzaléma a po třech dnech od příchodu v noci tajně obcházel město
a prohlížel si pobořené hradby



4. V které biblické knize...? (5 bodů)

Vyluštěte rébus – tj. identifikujte a napište slova „A, B, C, D, E, F“ (jedná se vždy o podstatné
jméno vyskytující se v každém verši uvedené skupiny; podle ČEP; napište ho v 1. pádu jedn.č.)
(3 body), zjistěte a napište, jaké slovo je  X  (1 bod) a v které biblické knize naleznete toto slovo
nejvícekrát (1 bod).

A:  5.Moj. 4,6;  5.Moj. 34,9;  Přísl. 9,10;  Luk. 21,15
B:  Iz. 40,8;  Jan 5,24;  Řím. 10,8
C:  Žalm 37,25;  Iz. 4,1;  Mar. 7,27; Jan 6,35
D:  5.Moj. 33,12;  2.Sam. 12,25;  Oz. 9,10
E:  Žalm 34,15;  Jan 14,27;  Řím. 8,6;  Řím. 14,17
F:  Žid. 10,36;  Jak. 1,4;  Zj. 2,3 

a = 3. souhláska slova B
b = 2. písmeno slova F
c = 3. písmeno slova E
d = 2. samohláska slova A
e = 1. písmeno slova E
f = 2. písmeno slova D
g = poslední písmeno slova A
h = předposlední písmeno slova D
i = 2. souhláska slova C

X = abcdefghi


