Biblická soutěž 2020 – 9.kolo
1. Srovnávání (7 bodů)
Doplňte > , < nebo = .
(Pro jednoduchost vycházejte z předpokladu, že 1 šekel (lot) stříbra = 1 stříbrný a že šekel =
izraelský šekel.)
a) částka, za kterou prodali bratři

_____

částka, za kterou Jidáš zradil Pána Ježíše

_____

částka, kterou hospodář vyplatil

Josefa Izmaelcům
b) Podobenství o dělnících na vinici:
částka, kterou hospodář vyplatil
dělníkům, kteří pracovali 1 hodinu

dělníkům, kteří pracovali celý den

c) částka, za kterou měl být podle
Jidáše prodán olej, kterým Marie

částka, kterou učedníci zmínili v
_____

pomazala nohy Pánu Ježíši

souvislosti s nákupem chleba předtím,
než Ježíš nasytil zástup z pěti chlebů a
dvou ryb

d) částka, za kterou koupil Jeremjáš
pole / dvůr v Anatótu / Anatot

částka, za kterou koupil Abraham
_____

pozemek (pole s jeskyní) v Makpele /
Machpelah

e) celková hodnota knih zabývajících se
magií, které byly v Efezu veřejně

celková cena za 50 vozů a 50 koní
_____

spáleny

Šalomouna

f) počet hřiven, které pán svěřil druhému
služebníku v podobenství o hřivnách

počet hřiven, které pán svěřil druhému
_____

zaznamenaném v Ev. podle Matouše

nalezlo, co ukradl

služebníku v podobenství o hřivnách
zaznamenaném v Ev. podle Lukáše

g) násobek náhrady podle Zákona za
ukradený dobytek, pokud se u zloděje

dovezených z Egypta pro krále

násobek náhrady velbloudů, oslic a
_____

skotu, které se dostalo Jobovi

2. Kdo…? (8 bodů)
Kdo...
a) měl stříbra jako kamení? (ČEP)
b) chodil tři roky nahý a bosý? (ČEP, B21)
c) dostal od svého pokrevného bratra 300 šekelů stříbra?
d) dostal do vlastnictví Kirjat-arbu (Chebrón / Hebron)?
e) od Aramejce Naamána / Námana odmítl přijmout jakýkoli dar vděčnosti?
f) zaznamenal slova Pána Ježíše: „Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu,
malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“ (ČEP)?
g) byl původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly?
h) koupil plátno, do kterého byl Ježíš zavinut?

3. Jaká je odpověď? (7 bodů)
a) O čem / o kom se v Bibli píše, že má větší cenu / hodnotu než perly (klenoty / drahé
kamení)?
b) Která přikázání z Desatera se nějakým způsobem týkají majetku?
c) Na jakou a čí otázku odpověděl Pán Ježíš slovy: „Amen, pravím vám, až se Syn člověka při
obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na
dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo opustil domy nebo
bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc
dostane a bude mít podíl na věčném životě.“ (ČEP)?
d) Kteří evangelisté zaznamenali slova Pána Ježíše: „máte větší cenu než mnoho vrabců“
(ČEP)?
e) O kom je psáno: „Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady
Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě.“ (ČEP)?
f) V jakém městě přišli za Petrem výběrčí chrámové daně a ptali se ho: „Váš mistr neplatí
chrámovou daň?“?
g) Kam apoštol Pavel adresoval slova: „Jsem teď potřetí připraven jít k vám - a zase vám
nebudu břemenem! Nestojím o váš majetek, nýbrž o vás. Děti přece nestřádají pro rodiče,
nýbrž rodiče pro děti.“(ČEP)?

4. Jaká cena…? (8 bodů)
Odpovězte na otázky níže (5 bodů), vyluštěte rébus, tj. identifikujte stať ABC-D (2 body) a napište,
o jaké zaplacené ceně se v této stati píše (1 bod).
Je pravda, že

1) „nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od
Pána Ježíše“ (ČEP) jsou slova apoštola Petra?

2) „Vyplatili mi tedy mzdu - třicet stříbrných. Tehdy mi Hospodin řekl: "Hoď to hrnčířovi - tu úžasnou cenu,
kterou mě ocenili!" Vzal jsem tedy těch třicet stříbrných a hodil je hrnčířovi u Hospodinova chrámu.“ (B21) je
citace z knihy Jeremiáš?

3) slova: „Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý
a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a
nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.“ (ČEP) jsou adresována do církve v Sardách?

4) Elíša / Elizeus znal manžela vdovy, které pomohl zázrakem s olejem, když jí hrozilo, že si věřitel vezme obě
její děti za otroky?

5) verš „Silnice jsou liduprázdné, pocestní přestali chodit. Smlouva se porušuje, města jsou v nevážnosti, člověk
nemá cenu.“ (ČEP) a verše „Vyvýšen je Hospodin, jenž přebývá na výšině, naplňuje Sijón spravedlností a
právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání, jejímž pokladem je
bázeň před Hospodinem.“ (ČEP) pochází ze stejné knihy a kapitoly?

6) slova „Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž
je Kristus; v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.“ (ČEP) napsal apoštol Pavel věřícím do
Korintu?

7) je o Jidáši v Bibli zmíněno, že byl zloděj?
8) oba verše „A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí,
je dar Boží.“ (ČEP) a „Tak je tomu s každým člověkem; to, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost
užívat jich, brát svůj podíl a radovat se při svém pachtění, je dar Boží.“ (ČEP) jsou z knihy Kazatel?

9) v podobenství o rozsévači, semeno padlé podél cesty jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a
rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu?

10) ani jeden z těchto veršů není z prvních deseti ani z posledních deseti knih Bible:
•

„Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody. Tvé stodoly pak budou plné zrní, tvé
sudy budou vínem přetékat.“ (B21)

•

„Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa.“ (ČEP)

•

„Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť
víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.“ (ČEP)

V případě odpovědi ANO má odpověď hodnotu 1.
V případě odpovědi NE má odpověď hodnotu 2.
A = součet hodnot čtvrté až osmé odpovědi krát deset
B = hodnota čtvrté odpovědi
C = součet hodnot všech odpovědí plus dva
D = součet hodnot prvních tří a poledních dvou odpovědí krát dva
A = Biblická kniha (tj. 1 = Genesis, 2 = Exodus, atd.)
B = kapitola
C, D = verše

