Biblická soutěž 2020 – 11.kolo
1. Kdo komu řekl / napsal…? (7 bodů)
Napište, kdo komu adresoval slova:
a) „Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a
přikázání, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšově, a tak budeš mít
úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoli.“ (ČEP)
b) „Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém,
uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému
životu.“ (ČEP)
c) „O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a
Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
(B21)
d) „Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího.
Amen, amen pravím tobě: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůž vjíti do království
Božího.“ (BKR)
e) „Nejsi daleko od Božího království.“ (ČEP)
f) „Boží království totiž není v řeči, ale v moci.“ (B21)
g) „...uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: 'Přiblížilo se k vám království Boží.'“ (ČEP)

2. Které podobenství... (5 bodů)
Které podobenství...
a) předchází slovům Pána Ježíše: „Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul ani
jediný z těchto maličkých.“ (ČEP)?
b) začíná v Ev. podle Matouše slovy: „Království nebeské je jako...“ (ČEP) a zaznamenali ho
také evangelista Marek a Lukáš?
c) zaznamenáno v Ev. podle Matouše je završeno slovy: „Bdětež tedy; nevíte zajisté dne ani
hodiny, v kterou Syn člověka přijde.“ (BKR)?
d) o Božím království zaznamenal jen evangelista Marek?
e) uzavřel Pán Ježíš slovy: „Jdi a jednej také tak.“ (ČEP)?

3. Jaká je odpověď? (8 bodů)
a) Kde všude v Bibli (uveďte knihu, kapitolu, verš) je napsáno, že klíčem k poznání /
moudrosti je úcta k Hospodinu (B21)?
b) Kde všude v Bibli (uveďte knihu, kapitolu, verš) je napsáno, že Hospodin / Bůh na lidi
pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli (ČEP)?
c) Co Pán Bůh vyčetl třem Jobovým přátelům?
d) O kterém muži ze Starého zákona a o kterém z Nového zákona se píše, že spáchal
sebevraždu oběšením?
e) O kom z blahoslavenství v Mat. 5.kap. je napsáno, že „jejich je království nebeské“ (ČEP)?
f) Které z těchto citací pochází z dopisů apoštola Pavla?
•

„Proto každý zákoník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář,
který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“ (ČEP)

•

„Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a
radosti z Ducha svatého.“ (ČEP)

•

„Vždyť království Boží je mezi vámi!“ (ČEP)

•

„Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.“ (ČEP)

•

„Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek
po způsobu světa však působí smrt.“ (ČEP)

•

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se:
Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači
ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“ (B21)

•

„Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté
podle Boží vůle.“ (ČEP)

g) Kteří evangelisté zaznamenali slova Pána Ježíše o dětech, že jim nemá být bráněno přicházet
k Němu, neboť takovým patří Boží / nebeské království?
h) Které z těchto výroků Pána Ježíše nejsou zaznamenány v Ev. podle Matouše?
•

„Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami
nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.“ (ČEP)

•

„Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království.“ (ČEP)

•

„Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě
nevejdete do království nebeského.“ (ČEP)

•

„Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“ (ČEP)

•

„Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v
něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“ (B21)

•

„Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí
vůli mého Otce v nebesích.“ (ČEP)

4. Jaká Boží vůle... (10 bodů)
Identifikujte a chronologicky (tj. jak jdou v Bibli po sobě) uspořádejte (očíslujte) verše v
jednotlivých skupinách (5,4 bodu), následně identifikujte verše ABC a XYZ (3,6 bodu) a napište, o
jaké Boží vůli se v těchto dvou verších píše – vystihněte jedním slovem (1 bod).
1. skupina
•

„Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.“ (ČEP)

•

„Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli
ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.“ (ČEP)

•

„On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid,
horlivý v dobrých skutcích.“ (ČEP)

•

„Synové moji, neberte to teď na lehkou váhu. Hospodin vás přece vyvolil, abyste stáli před
ním a sloužili mu, abyste mu jakožto jeho služebníci pálili kadidlo.“ (B21)

•

„...každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího
lidu.“ (ČEP)

•

„Vy však jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu', abyste
hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ (ČEP)

2.skupina
•

„Nedávejte místa ďáblu.“ (BKR)

•

„Dej si pozor, abys neuzavíral smlouvu s obyvateli té země, do které vejdeš, aby se nestali
uprostřed tebe léčkou. Proto jejich oltáře poboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte a jejich
posvátné kůly pokácíte.“ (ČEP)

•

„Měls pětkrát neb šestkrát střeliti, ješto bys byl porazil Syrské, ažbys je i do konce byl
vyhladil; nyní pak jen po třikrát porazíš Syrské.“ (BKR)

•

„Ale v městech těchto národů, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví, nenecháš
naživu naprosto nikoho...aby vás neučili jednat podle všelijakých svých ohavností, které
činili kvůli svým bohům.“ (ČEP)

•

„Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se
nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na
Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.“ (ČEP)

•

„Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho
užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.“ (ČEP)

3.skupina
•

„Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.“ (B21)

•

„Kvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, ať už císaři jakožto hlavě státu nebo
těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť Boží vůle je,
abyste svým dobrým jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomých.“ (B21)

•

„Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli,
abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé.“ (B21)

•

„Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží.“ (ČEP)

•

„Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.“ (B21)

•

„Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
Vždyť už jen 'docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.“ (ČEP)

Vycházejíc z poskládaného pořadí veršů v jednotlivých skupinách:
A = číslo kapitoly druhého verše třetí skupiny
B = pořadové číslo knihy pátého verše druhé skupiny mínus pořadové číslo knihy druhého verše
první skupiny
C = pořadové číslo knihy prvního verše první skupiny plus pořadové číslo knihy druhého verše
druhé skupiny
X = součet čísla kapitoly posledního verše první skupiny, čísla kapitoly prvního verše druhé
skupiny a čísla kapitoly pátého verše třetí skupiny
Y = číslo kapitoly prvního verše třetí skupiny mínus číslo kapitoly čtvrtého verše první skupiny
Z = číslo kapitoly třetího verše třetí skupiny
A, X = Biblická kniha (tj. 1 = Genesis, 2 = Exodus, atd.)
B, Y = kapitola
C, Z = verš

