
Biblická soutěž 2020 – 6.kolo

1. Geografie (9 bodů)

Zjistěte a napište, jaké názvy se skrývají v přesmyčkách a napište, o jaký geografický útvar se jedná
(např. město, hora, řeka,...)
 

a) RAFAMANUK

b) TOMSAP

c) RALKEM

d) TINROK

e) USAEM

f) NEVIIN

g) FARUTE

h) TEHASBED

i) VAAAH

2. Je pravda, že … ? (9 bodů)

a) Kvůli hladu, který v zemi nastal, přebýval Izák nějaký čas v Egyptě.

b) Filip se ptal: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ (ČEP)

c) Slova: „Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat 
v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají,
mají tak činit v Duchu a v pravdě“ (ČEP)  řekl Ježíš při své zastávce u města Sychar.

d) David byl pomazán za krále ve stejném městě, kde se narodil Ježíš.

e) Město Jeruzalém si Bůh vyvolil, aby tam přebývalo Boží jméno.

f) Slova: „Vím o tvých skutcích - podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co 
ještě zůstává a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před 
Bohem; rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. 
Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe 
přijdu“ (ČEP) jsou adresována do církve v Thyatirech.

g) Jóab zabil Abnéra v útočištném městě.

h) David dostal od krále Gešúru (Gešuru / Gessur) město Siklag (Ciklag / Sicelech).

i) Než byl Elijáš vzat ve vichru vzhůru do nebe, vyšel s ním Elíša (Elizeus) z Gilgálu (Galgala)
do Jericha, pak do Bét-elu (Bethel) a nakonec přišli k Jordánu.



3. Jaká je odpověď? (5 bodů)

a) Kterému městu se říkalo také Palmové město?

b) Uveďte 4 příklady z Bible, kdy někdo před někým utekl do Egypta.

c) Kdo rozhodl, na jakém místě bude postaven první chrám (tj. chrám, který postavil král 
Šalomoun) a co to bylo za místo?

d) Jižně (po pravé straně) od které hory vybudoval Šalomoun naproti Jeruzalému posvátná 
návrší pro cizí božstva a jaké dvě vesnice leží na úpatí této hory?

e) Kde (v jakém městě) byli Barnabáš a Saul odděleni a vysláni k dílu, k němuž je Pán 
povolal?

4. Co se zde událo? (7 bodů)

Doplňte odpovědi a až f (podle ČEP) (3 body), zjistěte a napište, o jaké místo se jedná (1 bod), 
kterému izraelskému pokolení bylo přiděleno (1 bod) a uveďte alespoň 4 události zmíněné v Bibli, 
které se k tomuto místu vážou (2 body). 

a = jiný název pro Kirjat-arbu

b = jiný název pro Betlém (město Davidovo)

c = název pole v původním jazyce obyvatel Jeruzaléma, který v překladu znamená Krvavé pole

d = pozdější název pro původní město Lúz

e = dolina plná asfaltových studní

f = město edómskeho krále jménem Bela

Místo = # * & % @

# = souhláska s háčkem, která se jednou v odpovědích a až f vyskytuje jako souhláska bez háčku 

      (s háčkem se v žádné z odpovědí nevyskytuje) 

* = samohláska, která se vyskytuje ve 4 odpovědích

& = souhláska, která se vyskytuje v jediné odpovědi a v této odpovědi se nachází také další dvě

       písmena, která v abecedě následují za touto souhláskou

% = samohláska, která se vyskytuje v nejvíce odpovědích

@ = souhláska, která se vyskytuje ve 2 odpovědích, stejně jako písmeno, které následuje v abecedě 

        po ní a stejněkrát se vyskytuje i písmeno, které se v abecedě nachází před ní  


