Biblická soutěž 2020 – 8.kolo
1. Z čí písně / chvalozpěvu…? (7 bodů)
Napište, z čí písně / chvalozpěvu jsou slova:
a) „Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot.“ (ČEP)
b) „Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh, a já ho velebím, Bůh
mého otce, a já ho vyvyšuji.“ (ČEP)
c) „Slyšte, králové, poslouchejte, hodnostáři, já budu pět Hospodinu, já mu budu zpívat, zpívat
žalmy Hospodinu, Bohu Izraele.“ (ČEP)
d) „Ať tě, Hospodine, všechna stvoření slaví, ať ti dobrořečí věrní tví. O slávě tvého království
ať vyprávějí, o tvých mocných činech ať hovoří. Všichni lidé ať se o jeho moci dozví, o
slávě a kráse jeho království. Tvé království vládne nad všemi věky, tvé panování nad všemi
pokoleními! Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý.
Hospodin podpírá všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení.“ (B21)
e) „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi
Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem
našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“ (ČEP)
f) „Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její - žár ohně,
plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl
někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.“ (ČEP)
g) „Vyvyšovat tě budu, Hospodine, tys mě pozdvihl, nenechal jsi mé nepřátele jásat nade
mnou! Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys mě uzdravil.“ (B21)

2. Je pravda, že... (6 bodů)
a) „On je tvá chvála. On je tvůj Bůh, který s tebou učinil tyto veliké a hrozné věci, které jsi
viděl na vlastní oči.“ (ČEP) jsou slova proroka Izajáše.
b) „Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Vyplňuje
přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je.“ (ČEP) jsou slova z
Davidova chvalozpěvu.
c) Za krále Šalomouna, když hudebníci a zpěváci chválili Hospodina, naplnil Boží dům oblak Hospodinova sláva.
d) Za judského krále Chizkijáše / Ezechiáše v Jeruzalémě při slavnosti nekvašených chlebů
chválili každý den lévijci i kněží Hospodina.

e) Král David nařídil, aby Asaf a jeho bratří vzdávali Hospodinu chválu slovy: „Chválu vzdejte
Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu,
pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se jeho svatým jménem, ať se raduje
srdce těch, kteří hledají Hospodina! Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář
hledejte ustavičně. Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst“
(úryvek z chvalozpěvu, podle ČEP).
f) „Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí.
Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí.“ (ČEP)
napsal apoštol Pavel věřícím do Efezu.

3. Jaká je odpověď? (10 bodů)
a) Za kterého judského krále šli do bitvy proti nepříteli zpěváci před ozbrojenci a provolávali:
„Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné.“ (ČEP) a zatím co Boha chválili,
Bůh bojoval za ně, zachránil je a připravil jim vítězství?
b) Který Žalm začíná i končí slovy: „Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho
milosrdenství je věčné!“ (ČEP)?
c) Na jaký hudební nástroj hrál Asaf / Azaf (hudebník za krále Davida)?
d) Jaký důsledek přineslo Míkal / Míkol její pohrdnutí Davidem, když plesal a poskakoval před
Hospodinem?
e) Jak pojmenovala Lea / Lía svého čtvrtého syna a co v překladu toto jméno znamená?
f) Co v překladu znamenají jména Timotej a Tadeáš?
g) Který z evangelistů zaznamenal slova Pána Ježíše: „Ovšem! Nikdy jste nečetli: 'Z úst
nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu'?“(ČEP)?
h) Kdo zpíval tuto píseň a čí to je píseň: „Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože
všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál tebe,
Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a
skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.“ (ČEP)?
i) Kde v Bibli (uveďte knihu + kapitolu + verše) jsou zapsána slova písně, kterou na Boží
příkaz učil Mojžíš syny Izraele?
j) Které slovní spojení se nachází v obou těchto verších podle BKR: Žalm 50,23 a Žid. 13,15?

4. Žalm X (7 bodů)
Podle uvedených slov, slovních spojení a vět identifikujte Žalmy A, B, C, D, E (5 bodů) a následně
Žalm X (1 bod) a napište, kolikrát celkem se v Žalmu X vyskytuje v různém tvaru / podobě sloveso
„chválit“ (1 bod). Podle BKR.
Žalm A
•
•
•
•
•
•

oslavovati, zpívati, zvěstovati
ruce, oko, uši, šediny
bylina, palma, cedr, ovoce
milosrdenství, pravda, skutky, myšlení
blázen, bezbožní, činitelé nepravosti, nepřátelé
„přímý jest Hospodin“

Žalm B
•
•
•
•

veselí, prozpěvování, díkčinění
sloužit, předstoupit, vcházet, oslavovat, dobrořečit
lid, ovce
„Hospodin jest Bůh“; „dobrý jest Hospodin“

Žalm C
•
•
•
•

nebe, země, moře
utištění, lační, vězni, slepí, snížení, spravedliví, příchozí, sirotek, vdova, bezbožní
„Chváliti budu Hospodina, dokud jsem živ“
„Blahoslavený ten, jehož spomocník jest Bůh“

Žalm D
•
•
•
•
•

odpouští, uzdravuje, vysvobozuje, korunuje
lítostivý, milostivý, dlouhoshovívající
vysoko, daleko
andělé, zástupové, služebníci
„Dobrořeč duše má Hospodinu.“

Žalm E
•
•
•
•
•

milosrdenství, divné skutky
hladovití, žízniví, tma, stín smrti, moře, bouře
ssoužení, úzkosti
oběti chvály
„Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý“

X= B–A+C +D- E

