Otázky na biblickú olympiádu 2014 (Tretia kategória)
1.) Z akého mesta pochádzal Dávid a koľko mal bratov?

2.) Doplň verš:
„Človek totiž hľadí na to, čo je pred ….........., Hospodin však hľadí na ….........“ 1. Sam.16,7

3.) Ako prinášal Dávid Saulovi úľavu, keď ho posadol zlý duch?
a) rozprával sa s ním
b) hral na harfe
c) bojovali spolu
d) modlil sa za neho

4.) Napíš štyri veci, ktoré dal Saulov syn Jonatán Dávidovi na znak priateľstva?

5.) Doplň Dávidovu vetu: „Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa,
vytrhne ma i z ruky tohto …..“
a) Amorejca
b) Filištínca
c) Chetejca
d) Perizejca
e) Midjánca

6.)Vymenuj štyri Dávidové deti...........................

7.) Prečo Dávid ušetril Saula v jaskyni a nezabil ho:
a) nevidel ho

b) nemal pri sebe zbraň
c) Saul bol pomazaný Hospodinov
d) v jaskyni si nebol istý, či to je on

8.) Čo urobila Nábálova žena?
a) prosila svojho muža, aby prijal Dávida a pohostil ho
b) pohostila ich sama vo svojom dome
c) zobrala vinu na seba a prosila o prepáčenie
d) neurobila nič

9.) Ako sa volala žena Uriáša Chetejského?
a) Béršeba
b) Maacha
c) Bat-Šeba
d) Míkal
e) Rachab
f) Ester

10.) Ako zomrel Uriáš?
a) v boji proti Ammóncom
b) Dávid ho zabil vlastným mečom, lebo sa mu páčila jeho žena
c) zabil ho Abnér, veliteľ vojska
d) zabil ho jeho vlastný brat

11.) Nad celým Izraelom začal Dávid kraľovať, keď mal 2. Sam. 5,4 :

a) 30 rokov
b) 40 rokov
c) 25 rokov
d) 35 rokov

12.) Čo poradil Jónádab Amnónovi, aby získal Támár?
a) urobiť sa chorým
b) pripraviť 2 koláče
c) darovať jej krásne šaty a kyticu ruží
d) zaspievať pieseň

13.) Pri akej príležitosti pomstil Absolón svoju sestru Támár?
a) narodeniny
b) strihačka oviec
c) žatva
d) vojna
e) nepomstil ju

14.) Ako sa volal prorok, ktorý pokarhal kráľa Dávida za hriech zo smilstva?

15.) Doplň slová ĽUDSKEJ a HOSPODINOVEJ:
„ Som vo veľkých úzkostiach! Ale nech upadneme, prosím, radšej do ruky …...............,
lebo je
veľké Jeho milosrdenstvo, len nech neupadneme do ruky ….................“

Sam. 24,14

16.) Doplň:
„Dávid povedal Abnérovi: Nie je dobré, čo si spravil. Akože žije …................, ste synmi smrti,
pretože ste nestrážili pána, pomazaného Hospodinovho. Len sa pozri, kde je kráľova
…........... a
............ na vodu, ktorý mal pri hlave.“

1. Sam. 26, 15-16

17.) Kto a kde rozpráva podobenstvá?

18.) Pospájaj alebo priraď správne slová k veršom:
Blahoslavení žalostiaci, lebo

oni Boha uvidia

Blahoslavení krotkí, lebo

oni potešenia dôjdu

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo

oni milosrdenstva dôjdu

Blahoslavení milosrdní, lebo

oni dedičmi zeme budú

Blahoslavení čistého srdca, lebo

ich je kráľovstvo nebeské

19.) Doplň: Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí …............, čím bude osolená?
Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na …................., nemôže byť skryté.

20.) Aké tri „prostriedky“ Pán Boh používa na naše poklady? Nezhromažďujte si poklady na
zemi

a, vodu
b, vietor
c, hrdzu
d, moľ
e, zlodejov

21.) „Kto je najväčší v kráľovstve nebeskom?“

a, učeník Peter
b, v kráľovstve nebeskom nie je väčší a menší
c, Pán Ježiš si zavolal dieťa a vysvetlil im pokorné srdce
d, Ján a Jakub, synovia hromu- Boanerges

22.) Čo hovoril Pán Ježiš proti farizejom? 2 odpovede sú správne

a, pomáhajú vdovám
b, sú slepí vodcovia
c, nedávajú desiatky z mäty, kôpru a rasce
d, zanedbávajú spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť

23.) Čo si máme všímať, aby sme neboli ustarostení?

a, vtáky
b, odev
c, poľné ľalie
d, jedlo

24.) Doplňte Ježišove slová z Mt 6,7: Proste a …............................................
Hľadajte a ….........................................

Klopte a …...........................................

25.) „ Čo dobrého činiť, aby som mohol mať večný život?“ Kto dal Pánovi Ježišovi túto
otázku:
a, slepý muž
b, mládenec, ktorý mal mnoho majetku
c, matka synov Zebedeových

d, márnotratný syn

26.) Doplňte slová: CESTA, TESNÁ,

BRÁNA,

ÚZKA

Vchádzajte …...................... bránou, lebo priestranná …...................... a široká …...................

vedie do zahynutia a mnohí ňou vchádzajú, ale do života vedie tesná …................ a
….................

cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

27.) Ku komu vyslal Pán Ježiš svojich učeníkov?
a, k pohanom
b, k samaritánom
c, k ovciam strateným z domu izraelského

28.) Kde sa Pán Ježiš rozlúčil so svojimi učeníkmi?
a, v Jeruzaleme
b, pri rieke Jordán
c, v Galilei na vrchu
d, v Samári

e) v Sodome

29.) Doplň správne slová: UČITEĽ,

UČENÍK,

PÁN , SLUHA

Nie je učeník nad ….............., ani sluha nad svojho …................. Dosť je, keď je …..............

ako jeho učiteľ a …...................ako jeho pán.

30.) Kto hovorí, že nie je zmŕtvychvstanie?

a, sadukaji
b, herodiáni
c, zákonníci

31.) Aké je druhé veľké prikázanie?

32.) Vymenuj dve znamenia konca sveta...

33.) CHOĎTE, UČIAC, KRSTIAC, ČIŇTE
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.

…................... teda, ….................... mi učeníkmi všetky národy, …................ich v meno
Otca,

i Syna i Ducha Svätého a …..................... ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám
prikázal.

Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“

