
Biblická soutěž 2020 – 7.kolo

1. Potraviny (7 bodů)

Přiřaďte k verši na levé straně všechny verše z pravé strany, ve kterých se vyskytuje název stejné 
potraviny (např. mouka, voda,...) jako ve verši vlevo.

Přísl. 16,24 1.Moj. 43,11 (ČEP, B21)

Mat. 5,13 3.Moj. 2,13

Mar. 2,22 3.Moj. 20,24 (ČEP, B21)

Jer. 24,2 4.Moj. 11,5

1.Petr. 2,2 Žalm 119,103

4.Moj. 17,23 (ČEP) Přísl. 25,16

Luk. 24,42 (ČEP, B21) Iz. 7,15

Mar. 11,13

Jan 2,10

Jan 21,13

Řím. 14,21

1.Kor. 3,1-3

2. Co sem nepatří? (5 bodů)

Vyberte, co do uvedené skupiny nepatří.

a) Jídlo na Hod beránka

• nekvašené chleby
• pečené maso z ročního beránka
• maso z ročního beránka uvařené ve vodě
• pečené maso z ročního kůzlete (samce)
• hořké byliny

b) Čistá zvířata

• jelen
• velbloud
• pštros
• kobylka
• kapr
• holub



c) Nečistá zvířata

• zajíc
• netopýr
• čáp
• žába
• pstruh
• kamzík
• havran

d) Výroky Pána Ježíše z Evangelia podle Matouše (podle ČEP)

• „Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po
tom všem se shánějí  pohané.  Váš nebeský Otec přece ví,  že to všechno potřebujete.
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“

• „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“

• „Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít
na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo:
neseje,  nežne,  nesklízí  do stodol,  a  přece je  váš nebeský Otec živí.  Což vy nejste o
mnoho  cennější?  Kdo  z  vás  může  o  jedinou  píď  prodloužit  svůj  život,  bude-li  se
znepokojovat?“

• „Proč  mluvíte  o  tom,  malověrní,  že  nemáte  chleba?  Ještě  mi  nerozumíte  ani  se
nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik košů jste sebrali? Ani těch sedm
chlebů pro čtyři tisíce, a kolik košů jste sebrali?“

• „A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby
lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když se postíš,
potři  svou hlavu olejem a tvář  svou umyj,  abys  neukazoval  lidem, že se  postíš,  ale
svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“

• „Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.“

• „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-
li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit
nic.“

• „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu,
a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo
třeba  činit  a  to  ostatní  nezanedbávat.  Slepí  vůdcové,  cedíte  komára,  ale  velblouda
spolknete!“

• „Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“

e) Výroky apoštola Pavla (podle ČEP)

• „Právě tak jste se i vy, bratří moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se
oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu. Když jsme
byli v moci hříchu, působily v nás vášně podněcované zákonem a nesly ovoce smrti.
Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže
sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou literou zákona.“



• „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, 
věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“

• „Moudrost  shůry  je  především  čistá,  dále  mírumilovná,  ohleduplná,  ochotná  dát  se
přesvědčit,  plná  slitování  a  dobrého  ovoce,  bez  předsudků  a  bez  přetvářky.  Ovoce
spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.“

• „Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda;
zkoumejte,  co se líbí  Pánu.  Nepodílejte  se  na  neužitečných skutcích tmy,  naopak je
nazývejte pravým jménem.“

• „A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a
hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den
Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.“

• „Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti
poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke
zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a
rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez
ovoce.“

3. Jaká je odpověď? (8 bodů)

a) Název kterého města v překladu znamená „Dům chleba“?

b) Co hodil Elíša / Elizeus do pramene k uzdravení / očištění vody a v jakém městě to bylo?

c) Kdo 40 dní a nocí nic nejedl? Uveďte 3 příklady z Bible.

d) Při jaké události byl každý muž i žena obdarován bochníkem chleba a 2 koláči? (ČEP, B21)

e) Kdo vyhlásil / inicioval kolektivní půst, po kterém následovala kladná Boží odezva? Uveďte

z Bible 4 příklady.

f) Kdo něco jedl netuše, že bylo za tento čin vyhlášeno prokletí?

g) Koho za to, že něco jedl a pil, zabil lev?

h) Kdo jedl něco, na co podle zákona neměl nárok a přesto nikde v Bibli není tento jeho čin 

hodnocen jako špatný?



4. Strava pro koho...? (10 bodů)

Seřaďte – očíslujte verše níže dle výskytu v Bibli (např. pokud a = Žalm 119,98, b = Luk. 6,27, 
c = 3.Moj. 19,17, potom a = 2, b = 3, c = 1) (5 bodů), zjistěte a napište, o jaký biblický verš ABC se
jedná (3 body) a o jakém pokrmu se zde píše a pro koho tento pokrm je (2 body). Všechny verše
jsou podle ČEP.

a = „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, 
který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“

b = „Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť
každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává,
že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných
a mnozí umírají.“

c = „A šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno; byl totiž knězem Boha Nejvyššího.“

d = „Kdo hledí vlídným okem, bude požehnán, neboť dal ze svého chleba nuznému.“

e = „Ten, který 'dává semeno k setbě i chléb k jídlu', dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží 'plody vaší
spravedlnosti'.  Vším způsobem budete  obohacováni,  abyste  mohli  být  velkoryse  štědří;  tak
povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem
mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu.“

f = „Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným
volnost,  každé  jho  rozbít?  Cožpak  nemáš  lámat  svůj  chléb  hladovému,  přijímat  do  domu
utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?
Tehdy  vyrazí  jak  jitřenka  tvé  světlo  a  rychle  se  zhojí  tvá  rána.  Před  tebou  půjde  tvá
spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.“

g = „Tu šel do sebe a řekl:  'Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt,  a já tu hynu
hladem!“

h = „Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.“

i = „Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na niž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a
šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem.“

j = „V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v
prach se navrátíš.“

k = „Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává.
To čiňte na mou památku."“

l = „Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s
upřímným srdcem.“

m =„Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj
Otec.“



n = „Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když
ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš
Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“

o = „Zapomínáš na Hospodina, který tě stvořil, který roztáhl nebesa a položil základy země. Proč
máš neustále, po celé dny, strach ze vzteku utiskovatele, který ti chystal zkázu? Kde je ten
utiskovatel i se svým vztekem?" Brzy se spoutanému otevře žalář; nezemře v jámě, ani chléb
mu nebude scházet.“

p = „Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb."“

q = „Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se: »Čím jsme tě poskvrnili?« Tím, že říkáte,
že Hospodinův stůl není třeba brát vážně.“

r = „Protože  je  jeden chléb,  jsme my mnozí  jedno tělo,  neboť všichni  máme podíl  na jednom
chlebu.“

s = „Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň,
který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek, ale zjednává právo sirotku a vdově, miluje
hosta a dává mu chléb a šat.“

t = „Já jsem chléb života.“

A = st – (ab + gh – kl – mn + op – fq – di – ij)

B = r – k

C = e – ic

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


