Biblická soutěž 2020 – 5.kolo
1. Kdo o kom / komu řekl…? (11 bodů)
A. Napište, kdo o kom řekl (podle ČEP):
a) „Tobě vzdají čest tví bratři. Na šíji nepřátel dopadne tvá ruka; synové tvého otce se ti budou
klanět.“
b) „Nevíte, že dnešního dne padl v Izraeli velitel, a to veliký?“
c) „...je prvotina pronárodů, ale skončí v záhubě.“
d) „...dopustil se válečného krveprolití v čas pokoje. Krví prolitou jako ve válce si potřísnil
opasek na svých bedrech a opánky na svých nohou.“
B. Napište, kdo komu řekl (podle ČEP):
e) „Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses
přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.“
f) „Jistě, můžeš obsadit zemi toho, koho ti podrobí tvůj bůh Kemóš. Ale zemi každého, koho
před námi vyžene Hospodin, náš Bůh, obsadíme my.“
g) „Uznávám, v mých očích jsi dobrý jako Boží posel.“
h) „Co je ti do mých věcí, judský králi? Dnes netáhnu proti tobě, bojuji s jiným domem. Bůh
řekl, že si mám pospíšit. Ustup Bohu, který je se mnou, ať tě neuvrhne do zkázy.“
i) „Přivedete mě do zkázy, způsobili jste, že vzbuzuji nelibost u obyvatel země, u Kenaanců a
Perizejců. Mám málo lidí. Seberou-li se proti mně, pobijí mě a budu vyhuben já i můj dům.“
j) „Vítězně jsi pobil Edómce, proto se tvé srdce tak vypíná. Užívej si slávy, ale seď doma!
Proč si zahráváš se zlem? Abys padl ty i Juda s tebou?“
k) „Půjdeš-li se mnou, půjdu, nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu.“

2. O jaký boj se jednalo? (5 bodů)
Napište, o jaký boj se jednalo, tj. jaké národy / země proti sobě bojovaly / vyšly bojovat:
a) když se nesčíslné množství vojáků dalo na útěk před 300 muži
b) když Bůh způsobil, že se uvolnila kola nepřátelských vozů
c) když bylo nepřátelské vojsko poraženo způsobem „jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a
má-li žízeň, dej mu pít“
d) když o vítězství rozhodovaly zvednuté ruce
e) když byl Daniel jako mládenec odveden ze svého domova do cizí země

3. Jaká je odpověď? (5 bodů)
a) Co je zbraní / ostnem smrti?
b) Proč David ustanovil Jóaba (Joába) za velitele svého vojska?
c) Uveďte 2 biblické verše, kde je Boží slovo přirovnáno k meči / srovnáváno s mečem.
d) Kolik králů na západ od Jordánu Izraelci pod Jozuovým vedením porazili?
e) Kolikrát se v knize Zjevení v ČEP nachází výraz „kdo zvítězí“?

4. O jakém boji...? (9 bodů)
Doplňte tajenku (podle ČEP) (6,5 bodu), zjistěte a uveďte, jaký verš je jejím řešením (1,5 bodu) a
napište, o jakém boji (tj. o boji koho proti komu) se v tomto verši píše (1 bod).
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1. Hamanova manželka
2. Soudce, syn nevěstky, měl jedinou dceru
3. Prorok, který zaznamenal slova: „V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře
vaše vítězství.“
4. Jeden z králů, nad kterým Abram zvítězil
5. Muž, o němž je napsáno: „Statečnost však prokázal, když pobil Amáleka a vysvobodil
Izraele z rukou těch, kteří ho plenili.“
6. Soudce z pokolení Isacharova, který soudil Izrael 23 let
7. Muž, který se ostýchal žádat krále o vojenský doprovod, jenž by ho na cestě chránil před
nepřáteli
8. Muž, který napsal: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.“
9. „Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě
povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich
________________ je ode mne, je výrok Hospodinův.“
10. Boží zasvěcenec, který umíraje usmrtil více Pelištejců než za svého života
11. Pelištejský obr z Gatu
12. „Jediný z vás bude schopen pronásledovat __________ mužů, protože Hospodin, váš Bůh,
bojuje za vás, jak vám přislíbil.“
13. „Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj __________, tvá přehojná odměna.“

