
BO 2016: Posolstvo biblického textu – stredné školy 
 
Úloha: Po prečítaní biblického textu odpovedzte na otázky, prípadne vypracujte zadanie. Súťažiaci 

majú k dispozícii len pracovné texty. 

 
Hodnotenie: 

1. otázka: 3 body, 2. otázka: 2 body, 3. otázka: 2 body, 4. otázka: 2 body Spolu:9  bodov, Čas: 20 minút                                                                              

 
1. pracovný text, 1 Sam 16, 1 – 13  
1
 Pán povedal Samuelovi: „Dokedy ty budeš žialiť za Šaulom, hoci som ho ja zavrhol, aby 

nebol kráľom nad Izraelom? Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa k Betlehemčanovi 

Izaimu, lebo som si spomedzi jeho synov vyhliadol kráľa.“ 
2
 Samuel odpovedal: „Akože 

pôjdem? Keď to počuje Šaul, zabije ma.“ Pán povedal: „Vezmi si jalovicu zo stáda a povedz: 

„Prišiel som obetovať Pánovi. 
3
 Izaiho zavoláš na obetu a ja ti potom dám vedieť, čo máš 

robiť: pomažeš mi toho, ktorého ti označím.“ 
4
 Samuel urobil, čo mu rozkázal Pán, a išiel 

do Betlehema, kde mu starší mesta s obavami išli naproti a pýtali sa: „Je tvoj príchod 

pokojný?“ 
5
 Odpovedal: „Pokojný! Prišiel som obetovať Pánovi. Posväťte sa, pôjdete 

so mnou na obetu!“ Potom posvätil Izaiho a jeho synov a pozval ich na obetu. 
6
 Keď vkročil, 

videl Eliába a povedal si: „Isteže stojí pred Pánom jeho pomazaný.“ 
7
 Ale Pán povedal 

Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. 

Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce. 
8
 Nato Izai zavolal Abinadaba a priviedol ho pred Samuela. Ale povedal: „Ani tohto si 

nevyvolil Pán.“ 
9
 Izai priviedol Sarnu, ale povedal: „Ani toho si nevyvolil Pán.“ 

10
 Potom Izai 

priviedol pred Samuela svojich sedem synov, ale Samuel povedal: „Pán si nevyvolil 

z týchto.“ 
11

 Samuel sa spýtal Izaiho: „Sú to všetci mladíci?“ Odpovedal: „Ešte chýba 

najmenší, ten pasie ovce.“ Samuel povedal Izaimu: „Pošli poň a daj ho doviesť sem, lebo si 

nezasadneme, kým nepríde sem.“ 
12

 Poslal poň a dal ho priviesť. Bol ryšavý, mal krásne oči 

a peknú postavu. A Pán povedal: „Vstaň, pomaž ho, lebo to je on!“ 
13

 Nato Samuel vzal roh 

s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch. 

Samuel potom vstal a odišiel do Rámy. 

 
2. pracovný text, Lk 2, 46 – 52  
46

 Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. 
47

 Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. 
48

 Keď ho zazreli, stŕpli 

od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa 

s bolesťou hľadali!“ 
49

 On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť 

tam, kde ide o môjho Otca?“ 
50

 Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.  
51

 Potom sa 

s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová 

vo svojom srdci. 
52

 A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí. 
 

3. pracovný text, Lk 3, 21 – 22  
21

 Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, 
22

 zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si 

môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ 

Úlohy: 

 
Deti a dospievajúci majú svoje miesto v celom Písme. Zohrávajú dôležitú až rozhodujúcu 

úlohu v histórii Božieho ľudu.  
 

1.  a) V prvom pracovnom texte aplikujete verš 7 na mladých ľudí v súčasnosti, ktorí nevedia 

prijať svoju identitu. 
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      Odpoveď: 
______________________________________________________________________________ 

Pán hľadí na srdce a my často hľadíme na vonkajšok a hodnotíme na základe zovňajška. Dávid je 

zabudnutý a opovrhnutý mladý muž, ktorý je vybraný, aby si s ním Boh poslúžil. Nech sme 

akýkoľvek, Boh vie, čo je v nás a vie si nami poslúžiť. 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

         počet bodov: ____________ 

 

 

       b) V druhom pracovnom texte vo verši 50 je naznačený „konflikt“ medzi rodičmi 

a deťmi. Pokúste sa vysvetliť tento verš – aká je úloha rodičov a akú úloha mladistvých. 
 

     Odpoveď: 
Projekty povolania mladých sú často iné ako si ich predstavujú ich rodičia a to je ten „konflikt“. 

Úloha rodičov je podporiť mladých ľudí v realizácii ich vlastného projektu povolania. 

Úloha dospievajúcich je realizovať svoje povolanie.  

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

         počet bodov: ____________ 

 

 

     c) Tretí text nám hovorí ako sa máme pripraviť na veľké Božie veci. Ako vy vnímate 

modlitbu k Duchu Svätému vo svojom živote? 

 

     Odpoveď: 
Iba v Duchu Svätom môžeme povedať: Ježiš je Pán.... 

________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

         počet bodov: _____________ 
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2. Na základe uvedených textov napíšte, ako by mali mladí ľudia pristupovať k vzdelávaniu 

sa. 

 

      Odpoveď: 
Sviatosťou birmovania birmovanec berie na seba zodpovednosť vzdelávať sa v duchovnej oblasti. 

______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

         počet bodov: _____________ 

 

 

3.  Čo spája tieto 3 texty? – Uveďte aspoň tri základné body. 

 
       Odpoveď: 

Mladý človek 

_______________________________________________________________________________ 
Pôsobenie Ducha 

_______________________________________________________________________________ 

Božia láska 

_______________________________________________________________________________ 

 

         počet bodov: ___________ 

 

          

4.  Tieto texty nám hovoria aj o jednej sviatosti, ktorú mladí ľudia v západnom obrade 

prijímajú. Ktorá je to sviatosť a ako by ste charakterizovali jej účinky na základe 

biblických textov. 

 
       Odpoveď: 

Sviatosť birmovania 

_______________________________________________________________________________ 

Účinky: Vzrast a prehĺbenie posv. milosti; rozmnoženie posv. milosti; zveľadenie darov DS; 

pevnejšie zjednotenie sa s Kristom; zdokonalenie spojenia s Cirkvou; nezmazateľný znak DS... 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

         počet bodov: ___________ 

 

         Spolu bodov:___________ 

 


