Biblická soutěž 2020 – 10.kolo
1. Co sem nepatří? (10 bodů)
Z každé skupiny veršů / statí vyberte 1, který / která do dané skupiny tematicky nepatří.
a) Žalm 19,9 (ČEP)

Žalm 119,105

Žalm 119,130

Přísl. 6,23

b) Sk. 26,18

1.Kor. 4,5

Kol. 1,12-13

1.Petr. 2,9

c) Řím. 13,12-14

Ef. 5,8-17

1.Tes. 5,5-11

1.Tim. 6,15-16

d) 2.Sam. 22,29

Žalm 18,29 (ČEP, B21) / Žalm 18,28 (BKR)

Iz. 5,20

Iz. 30,26

Žalm 27,1

Mich. 7,8

e) 4.Moj. 9,15-16

Neh. 9,12.19

Kaz. 2,13

f) Job 29,2-3

Žalm 89,16 (ČEP) / Ž. 89,15 (BKR)

Iz. 4,5
Přísl. 15,30 (ČEP, B21)

Iz. 2,5
g) 2.Moj. 10,22-23

Žalm 34,6 (ČEP, B21)

Mat. 27,45

Luk. 23,44

Zj. 16,10 (ČEP)
h) Iz. 60,19-20

Jan 3,19

Zj. 21,23-24

Zj. 22,5

i) Žalm 97,11

Přísl. 4,18

Přísl. 13,9a

Mat. 13,43

Žalm 112,4

Přísl. 24,20

Iz. 58,10

Luk. 12,3
j) Est. 8,16

Iz. 9,1 (ČEP, B21) / Iz. 9,2 (BKR)

Mat. 4,16

Mal. 3,20 (ČEP, B21) / Mal. 4,2 (BKR)

2. O kom je psáno…? (7 bodů)
a) že vzešel nad egyptskou zemí jako slunce? (ČEP)
b) že budou zářit jako hvězdy navěky a navždy?
c) „Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje.“ (ČEP)?
d) že „kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit jeho svíci; vzbudil
po něm jeho syna a upevnil Jeruzalém“ (B21)?
e) že jeho svíce zhasne v temnotě? (B21)

f) že byl svíce hořící a zářící? (ČEP)
g) že „zjevuje věci hluboké a skryté; zná to, což jest v temnostech, a světlo s ním přebývá“
(BKR)?

3. Jaká je odpověď? (5 bodů)
a) V který den stvoření Pán Bůh stvořil světlo a v který světla?
b) Co je světlem (lampou / svící) těla?
c) V kterých evangeliích jsou zaznamenána slova Pána Ježíše: „Já jsem světlo světa.“ a v
kterých: „Vy jste světlo světa.“?
d) Co je světlem od Hospodina (ČEP) / Hospodinovou svící (B21, BKR)?
e) Koho osvěcuje pravé světlo (Světlo)?

4. Které slovo / slova…? (8 bodů)
Zjistěte hodnoty a, b, c, d, e (2,5 bodu) a identifikujte biblické verše / statě ABC, STU-V a XYZ
(5 bodů). Potom napište, které ze slov život, světlo, tma, svět, láska se nenachází ani v jedné z těchto
3 statí (0,5 bodu). Podle ČEP.
Přečtěte si 1.list Janův (podle ČEP) a napište, kolikrát se v této knize nachází následující podstatná
jména (různě skloňovaná):
a = život
b = světlo
c = tma
d = svět
e = láska
A, S, X = biblická kniha (tj. 1 = Genesis, 2 = Exodus, atd.)
B, T, Y = kapitola
C, U, V, Z = verše
A = b + c + d + e – (a – c)
B=e–b
C=b+d+e

S = bc + e – a
T=c–b
U=a–b–c
V = b – (e - a)

X = (d – c) . (d – e) - a
Y = (d – a) + (d - e)
Z=d-a

