
Biblická soutěž 2020 – 2.kolo

1. Jak se jmenovali rodiče…? (10 bodů)

Zjistěte a napište, jaká jména se skrývají v přesmyčkách a napište, jak se jmenovali oba rodiče 
těchto osob. (Pokud se v Bibli vyskytuje víc osob s tímto jménem, vyberte toho, u kterého jsou 
známá jména obou jeho rodičů.)
 

a) MELASU
b) LÍMAK (ČEP, B21) / LÍMOK (BKR)
c) DÁNIMJ (ČEP) / DANIMA (BKR)
d) NÍTEFAL (ČEP, B21) / NÍTEFALM (BKR)
e) FIJEMAR (ČEP) / FIEMAR (B21, BKR)
f) BAÓŠMAL (ČEP) / BAOSNOL (BKR)
g) RIEZELJ (ČEP, B21) / REEZELJ (BKR)
h) NÍAD
i) FATÓŠAJ (ČEP) / FATOZAJ (BKR)
j) EESPR (ČEP, B21) / EÁSFR (BKR)

2. V jakém příbuzenském vztahu byli … ? (5 bodů)

a) Ezau a Amálek (Amalek / Amalech)
b) judský král Jóachaz (Joachaz) a judský král Sidkijáš (Cidkiáš / Sedechiáš)
c) Rachab a Rút
d) král Saul a jeho velitel vojska Abínér (Abner)
e) Amnón (Amnon) a Jónadab (Jonadab)

3. Jaká je odpověď? (8 bodů)

a) Jak se jmenovala matka Jana Marka?
b) Jak se jmenoval Goliášův bratr?
c) Jak se jmenoval muž, který byl zároveň dědečkem i pradědečkem toho samého člověka?
d) Který z Noeho synů je praotcem původního obyvatelstva Jeruzaléma?
e) Koho pokřtil apoštol Pavel?
f) Kdo je praotcem národa, z kterého pocházela matka judského krále Rechabeáma 

(Rechoboáma / Roboáma)?
g) Které ženy se podílely na opravách jeruzalémských hradeb pod Nehemiášovým vedením?
h) Kdy (při jaké události) zazněl hlas: „Toto je / jest můj milovaný Syn...“ (ČEP, B21) / 

„Tentoť jest ten můj milý Syn...“ (BKR) ?



4. Jak zní verš „ABC“? (7 bodů)

Odpovězte na otázky (tj. zjistěte hodnoty a, b, c, d, e, f) (3 body), zjistěte a uveďte, o jaký verš se 
jedná (kniha, kapitola, verš) (3 body) a napište jeho znění (podle ČEP) (1 bod). 

a = věk, kdy Adam zplodil Šéta (Seta)
b = počet dětí Chany (Hany / Anny)
c = počet dětí proroka a hudebníka Hémana
d = počet dcer mínus počet synů krále Rechabeáma (Rechoboáma / Roboáma)
e = počet synů izraelského krále Achazjáše (Achaziáše / Ochoziáše)
f = počet Jobových dětí
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A = Biblická kniha (tj. 1 = Genesis, 2 = Exodus, atd.)
B = kapitola
C = verš


