
Biblická soutěž 2020 – 3.kolo

1. Z čí modlitby…? (10 bodů)

Napište, z čí modlitby je úryvek:
 

a) „Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi - 
pro tebe nic není nemožné!“ (B21)

b) „Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají.“ 
(ČEP)

c) „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ (ČEP)

d) „Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, shovívavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a 
který od zla upouští.“ (B21)

e) „Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí
divy a zázraky!“ (B21)

f) „Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.“ (B21)

g) „Kéž bys mi požehnal a rozšířil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila mě od 
zlého, abych neměl trápení!“ (B21)

h) „Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak jsme zpustošeni my i město, 
které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby
o smilování, ale pro tvé velké slitování. Panovníku, slyš! Panovníku, odpusť! Panovníku, 
pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť tvé město i tvůj lid se nazývá 
tvým jménem.“ (ČEP)

i) „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.“ (ČEP)

j) „Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!“ (ČEP)

2. Chronologie (5 bodů)

Uspořádejte citované části uvedených modliteb podle správné chronologie.
 

a) Modlitba „Otče náš“ (BKR)

• „Chléb náš vezdejší dej nám dnes.“

• „I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, i moc, i 
sláva, na věky, Amen.“

• „Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé.“

• „A odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim.“

• „Přiď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.“



b) Nehemiášova modlitba (ČEP)

• „Ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi 
milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání.“

• „Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi: 
»Zpronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a 
budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byly 
zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem 
vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno.«“

• „Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého 
služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele, tvoje 
služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili;“

• „Ach Panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu
tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména.“

• „Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou 
rukou.“

c) Mojžíšova modlitba (ČEP)

• „Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictví, které jsi vyvedl svou velikou silou a vztaženou 
paží.“

• „»Protože je Hospodin nemohl uvést do země, kterou jim slíbil, a měl je v nenávisti, 
vyvedl je a na poušti je usmrtil.«“

• „a nepřihlížej k zatvrzelosti tohoto lidu, k jeho zvůli a hříchu, aby neříkali v zemi, z níž 
jsi nás vyvedl:“

• „Panovníku Hospodine, neuvaluj zkázu na svůj lid, na své dědictví, které jsi vykoupil 
svou velikou mocí a vyvedl z Egypta pevnou rukou.“

• „Rozpomeň se na své služebníky, na Abrahama, Izáka a Jákoba,“

d) Šalomounova modlitba (ČEP)

• „Nechť jsou tvé oči otevřené k prosbě tvého služebníka i k prosbě Izraele, tvého lidu, a 
slyš je, kdykoli budou k tobě volat.“

• „Hospodine, Bože Izraele, není Boha tobě podobného nahoře na nebi ani dole na zemi. 
Ty zachováváš smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří chodí před tebou 
celým srdcem.“

• „Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam
bude dlít tvé jméno. Vyslýchej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit obrácen k
tomuto místu.“

• „Bude-li poražen Izrael, tvůj lid, od nepřítele pro hřích proti tobě, ale navrátí se k tobě, 
vzdají chválu tvému jménu a budou se k tobě modlit a prosit o smilování v tomto domě,
vyslyš v nebesích a odpusť Izraeli, svému lidu, hřích a uveď je zpět do země, kterou jsi 
dal jejich otcům.“

• „Hospodine, můj Bože, skloň se k modlitbě svého služebníka a k jeho prosbě o 
smilování a vyslyš lkání a modlitbu, kterou se tvůj služebník před tebou dnes modlí“



e) Chizkijášova / Ezechiášova modlitba (ČEP)

• „Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři, Hospodine, své oči a viz! Slyš slova 
Sancheríbova, která vzkázal, aby haněl Boha živého.“

• „Ale teď Hospodine, Bože náš, zachraň nás prosím z jeho rukou, ať poznají všechna 
království země, že ty, Hospodine, jsi Bůh, ty sám!“

• „Ty jsi učinil nebesa i zemi.“

• „Opravdu, Hospodine, králové asyrští zničili pronárody i jejich země.“

• „Hospodine, Bože Izraele, který sídlíš nad cheruby, ty sám jsi Bůh nade všemi 
královstvími země.“

3. Jaká je odpověď? (5 bodů)

a) Které podobenství uzavírá Pán Ježíš slovy: „Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až 
přijde?“ ?

b) Kdy Bůh změnil Jobův úděl, uzdravil ho a dal mu všeho dvojnásob?
c) Uveďte alespoň dva verše z dopisů apoštola Pavla, kde vyzývá k vytrvalosti v modlitbách.
d) V kterých evangeliích nalezneme modlitbu „Otče náš“?
e) Jaká slova chybí v biblické stati: „Tehdy pokračoval: "Neboj se, ____________. Už od 

___________ dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se před 
ním v postu, byly tvé prosby _____________ a já přicházím s odpovědí na ně. 
________________ dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na 
pomoc Michael, jeden z předních knížat. __________ jsem se tedy u perských králů“ (B21)?

4. Kde ještě jsou zaznamenána slova...? (10 bodů)

Doplňte tabulku dle indícií níže (7 bodů), vyluštěte rébus, tj. zjistěte a uveďte, o jakou biblickou 
stať se jedná (kniha, kapitola, verše) (2 body) a napište, kde ještě jinde v Bibli jsou ve velice 
podobném znění tato slova zaznamenána (1 bod). 

1. Jméno vdovy, která nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i 
modlitbami.

2. Jméno muže, který za své kolosské krajany stále bojoval na modlitbách, aby stáli pevně a 
věrně plnili Boží vůli.

3. Kdo řekl: „Jsem dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit. I nadále
vás budu vyučovat dobré a přímé cestě.“ (ČEP)?

4. Z čí modlitby je úryvek: „I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost 
olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu 
jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.“ (ČEP)? (Jméno 
uveďte v 1. pádu.)

5. Jméno  muže, který byl obviněn, že přijal do svého domu apoštola Pavla a Silase a který 
bydlel ve městě, kam apoštol Pavel adresoval dopis, z něhož pochází slova: „Za všech 
okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“ (ČEP)



6. Jméno krále, za kterého se Abraham modlil a Bůh ho pak uzdravil.

7. Jméno muže, který se modlil za svého bratra, velekněze, aby ho Bůh ponechal naživu.

8. Druhé slovo verše Jak. 5,15 (ČEP / B21), pak mezera a sedmnácté slovo verše Jak. 5,16 
(ČEP)

9. Komu apoštol Pavel napsal: „Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých 
modlitbách“ (ČEP)?

10. Komu apoštol Pavel napsal: „Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím 
jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci“ 
(ČEP)?

11. Dcera krále, který žádal Boha o rozumné srdce a manželka správce území Neftalí.

12. Čtrnácté slovo, mezera a pak  sedmnácté slovo verše Jak. 1,5 (ČEP)

13. Bezbožný judský král, který v nouzi prosil Hospodina o shovívavost, hluboce se před 
Bohem pokořil a Bůh jeho modlitbu vyslyšel a přivedl jej z Babylónu zpátky do Jeruzaléma,
aby dál kraloval. (ČEP / B21)

14. Třetí slovo odzadu verše Řím. 8,26 (ČEP)
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