KONKURS BIBLIJNY 2021- PRZYRODA W BIBLII
Odpowiedz na pytania:
Przykład: Jak nazywało się drzewo, którego owoc zjadł Adam w ogrodzie Eden?
Odp.: Drzewo „poznania dobra i zła”. (Rdz. 2, 8)
1. Jaka jest nazwa gatunkowa krzewu gorejącego Mojżesza?

2. Jakim zwierzętom wyrzuci człowiek swe bożki srebrne i bałwany złote według

drugiego rozdziału Księgi Izajasza?

3. Jakie drzewa rosły w pobliżu rzeki Hebron, gdzie osiedlił się Abraham i jaka jest ich

nazwa gatunkowa?

4. Jakie zwierzęta sprowadzała z Tarszisz flota królewska razem z flotą Hirama?

a) małpy i pawie

b) wielbłądy i woły

c) konie i osły

5. Gdy Noe po siedmiu dniach wypuścił gołębicę, ta przyniosła mu w dziobie zielony

świeży listek. Z jakiej rośliny pochodził ów listek?

6. W Piśmie Świętym to zwierzę występuje ponad sto razy, symbolizuje ono moc, siłę,

majestat królewski, a także drapieżność oraz gwałtowność. Jest to:
a) orzeł

b) lew

c) smok

7. Jozue wzniósł kamień w miejscu zawarcia przymierza z ludem pod pewnym

drzewem. Jak nazywa się owe drzewo w Księdze Jozuego i jaka jest jego nazwa
gatunkowa?

8. „Na ciała i głowy ich zlatują nietoperze, jaskółki i [inne] ptaki i koty po nich łażą.”

-ten cytat pochodzi z szóstego rozdziału Księgi:
a) Ezechiela

b) Amosa

c) Barucha

-kogo dotyczy powyższy cytat:
a) bożków pogańskich

b) królów pogańskich

c) kapłanów pogańskich

9. Drewno jakiego drzewa służyło jako podstawowy budulec świątyni Jerozolimskiej

i która księga ST o tym mówi?

10. Hebrajska nazwa „szafan” oznacza najmniejsze ze wszystkich zwierząt kopytnych,

już od starożytności tłumaczone było w Biblii błędnie jako: królik, zajączek, borsuk,
czy jeż, o jakie zwierzę naprawdę chodziło:
a) suwak perski

b) góralek

c) Nieświszczuk („piesek preriowy”)

11. Przy jakich drzewach opłakiwali wygnańcy judzcy zburzenie Jerozolimy nad

rzekami Babilonu?

12. Jakie

zwierzę mimo częstego występowania w Starym Testamencie
wykorzystywane jest jako element opisu, a nie stanowi podstaw dla porównań
i metafor:
a) wielbłąd

b) kozica

c) kruk

13. „Pędy twe - granatów gaj, z owocem wybornym kwiaty henny i nardu: nard

i szafran, wonna trzcina i cynamon, i wszelkie drzewa żywiczne, mirra i aloes…”
oto lista roślin z Pieśni nad pieśniami. Jedna z tych roślin pochodząca z Indii
służyła do wyrobu wonnego oleju. Która to roślina i jaka jest jej nazwa gatunkowa.

14. Jakie małe zwierzę występujące w Piśmie Świętym tylko sześć razy stało się plagą

dla Filistynów, jako kara za uprowadzenie Arki Przymierza

15. Po zdjęciu z krzyża Józef z Arymatei i Nikodem obwiązali ciało Pana

Jezusa
w płótna, razem z wonnościami – mirrą i aloesem - tak opisuje jeden
z Ewangelistów. Czym była mirra?

16. Proszę przyporządkować do nazw mitycznych potworów nazwy zwierząt, którym

miałyby odpowiadać: krokodyl, hipopotam, wół, wąż
-Behemot
-Reem
-Nachasz
-Lewiatan

17. Arka przymierza, jej wyposażenie, Namiot spotkania, stół chlebów ofiarnych, ołtarz

całopalenia wykonane zostały z drewna pochodzącego z pewnego rodzaju drzewa.
Jaki to rodzaj?

18. Jakie drzewa pochodzące z Libanu, według Izajasza, miały upiększyć odnowioną

Jerozolimę? Proszę podać przynajmniej trzy nazwy tych drzew.

19. W kilku miejscach Starego Testamentu wspomniany jest pewien ptak nazywany po

hebrajsku bat-jaana, co oznacza „córka pustkowia”. Prawdopodobnie te miano
w różnym czasie nosiły różne zwierzęta ale jego tłumaczenie przyjęto za sprawą
opisu z Księgi Hioba: „...jaja swe rzuca na ziemię, ogrzewa je w piasku, zapomina,
że można je zdeptać lub zniszczą je dzikie zwierzęta... Za to, gdy w góry cwałuje,
śmieje się z konia i jeźdźca.” Ten ptak to:
a) sokół

b) czapla

c) struś

20. Karwia lub figa ośla – to drzewo rosnące na obszarze Ziemi Świętej: Libanie, Syrii,

Jordanii i Izraelu. Wymieniana jest w wielu księgach Starego i jeden raz Nowym
Testamencie. Pod jaką nazwą?

21. Księga Daniela opisuje piękną Zuzannę, żonę Joakima, która przez dwóch starców

została fałszywie oskarżona o niewierność i zdradę. Rzucając oskarżenie twierdzili
oni, że widzieli ją obcującą z pewnym młodzieńcem w ogrodzie pod drzewem. Pod
jakimi drzewami sprzecznie zeznając widzieli ową scenę. Jeden – pod dębem, a
drugi? Jaka jest nazwa botaniczna tego drugiego drzewa.

22. W Piśmie Świętym nie ma wzmianki na ten temat, ale według badaczy, z jakiego

drzewa pochodziło drewno, z którego wyciosano krzyż dla Pana Jezusa?

23. Lista zwierząt czystych i nieczystych w Biblii zawierają nazwy zwierząt, których

poprawne tłumaczenie na języki współczesne nierzadko przysparza trudności.
Jedno z takich zwierząt stało się wczesnochrześcijańskim symbolem odporności na
grzech i pokusy, ze względu na starożytne wierzenia dotyczące odporności tego
zwierzęcia na płomienie. To zwierzę to:
a) kameleon

b) salamandra

c) zółw

