BIBLICKÁ SOUTĚŽ
TĚŽ O POKLAD KRÁLE KRÁLŮ 2021 – 17. ročník
TERMÍNY:
1. kolo: 6. – 13. března
a 2021
2. kolo: 10. dubna 2021

Věkové kategorie:
Posuzovaný věk soutěžícího je ten, kterého dosáhne v termínu 1. kola soutěže.
Kategorie A: do 8 let (včetně)
Kategorie B: 9 – 10 let (včetně)
Kategorie C: 11 – 12 let (včetně)
Kategorie D: 13 – 15 let (včetně)
Kategorie E: 16 – 20 let (včetně)

VYHLÁŠENÉ OKRUHY:


Janovo evangelium



Josef z knihy
nihy Genesis ze Starého zákona



pro kategorii D a E ještě Janovy listy



zpaměti pro kategorii D a E: : J 13, 34 - 35; J 15,9-13;
13; 1J 4,18-21
4,18



zpaměti pro kategorii A, B, C verše z Janova evangelia, kde o sobě
Ježíš říká "Já jsem...
jsem...." Viz seznam níže

VERŠE ZPAMĚTI PRO KATEGORII A, B, C:
Jan 6, 48: Já jsem chléb života
života.
Jan 8, 12: Já jsem světlo světa
světa; kdo mě následuje, nebude
bude chodit ve tmě, ale
bude mít světlo života.
Jan 10, 11: Já jsem dobrý pastýř
pastýř.. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
Jan 10, 14: Já jsem
em dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,
Jan 10, 9: Já jsem dveře
dveře.. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude
vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
Jan 11, 25: Já jsem vzkříšení a život
život.. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
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Jan 14, 6: Já jsem ta cesta, pravda i život
život.. Nikdo nepřichází k Otci než skrze
mne.
Jan 15, 5: Já jsem vinný kmen
kmen,, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v
něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.

VERŠE ZPAMĚTI PRO KATEGORII D, E:
J 13,34 – 35: Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já
jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste
moji učedníci, budete-lili mít lásku jedni k druhým.
J 15,9-13: Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v
mé lásce. Zachováte-lili má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já
zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám
pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.“ „To je
mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo
nemá větší
tší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
přátele.“
1J 4,18-21: Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach
působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože
Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo: „Já milujii Boha,“ a přitom nenávidí
svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat
Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať
miluje i svého bratra.
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