
Evangelium podle Marka 

 

 

1. Kdo kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“? 

a) Ježíš z Nazareta 

b) Jakub Zebedův 

c) Jan Křtitel 

  

2. Co udělal Ježíš, když viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici? 

a) Řekl mu, aby šel za ním, a pak stoloval v jeho domě s dalšími celníky. 

b) Řekl svým následovníkům, že nikdo nedává mladé víno do starých měchů. 

c) Řekl přihlížejícím farizeům, že stejně jako tento celník dělají v sobotu, co se nesmí. 

 

3. Proč Ježíš řekl: „Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky“? 

a) Jako varování zákoníkům, kteří o něm říkali: „Má nečistého ducha“. 

b) Aby si Ježíšovi učedníci vážili toho, že jim dal moc vymítat zlé duchy. 

c) Toto Ježíš neřekl. Přišel, aby lidé poslouchali, obrátili se a bylo jim odpuštěno. 

 

4. Jakých lidí se v podobenství o rozsévači týká případ, že semeno je zaseto do trní?  

a) Těch, kteří mají tak silnou víru, že si ji uchovají i v nepříznivých situacích. 

b) Těch, u nichž touha po majetku nebo všední starosti přijaté Boží slovo nakonec udusí. 

c) Těch, kteří bodají druhé lidi svými nepřátelskými řečmi. 

 

5.  Kdo zvěstoval v Dekapoli, jak veliké věci učinil Ježíš? 

a) Žena, která byla uzdravena, když se dotkla Ježíšova šatu. 

b) Římský setník, kterému Ježíš uzdravil sluhu. 

c) Člověk dříve posedlý, kterému Ježíš nedovolil ho následovat. 

 

6. Kde se v Markově evangeliu setkáváme se jménem Salome? 

a) O svých narozeninách tančila, aby se zalíbila králi a požádala ho o smrt Jana Křtitele. 

b) Zpovzdálí se s dalšími ženami dívala na Ježíšovo ukřižování a šla pomazat jeho tělo. 

c) Prosila o uzdravení posedlé dcery, ale Ježíš jí řekl, aby nechala napřed nasytit děti. 

 

7. Na dotaz farizeů, proč se Ježíšovi učedníci neřídí podle tradice otců, Ježíš namítl, že … 

a) se hosté na svatbě, pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou postit. 

b) jsou nechápaví a nerozumí, že svou tradicí berou dětem chléb a hází jej psům. 

c) o nich platí: opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice, která mnohdy ruší Boží slovo. 

 

8. Kdy položil Ježíš učedníkům otázku: „Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá?“ 

a) Když rozmlouvali, že nemají chleba a on jim připomněl zázračná nasycení zástupů. 

b) Když Petr káral Ježíše a ten mu řekl, že jeho smýšlení není z Boha, ale z člověka. 

c) Když vysvětloval, že kdo se zapře Syna člověka, toho zapře i on před Otcem.  

 

9. Kdo řekl větu: „Věřím, pomoz mé nedověře!“? 

a) Setník v Kafarnaum. 

b) Bezmocný otec posedlého chlapce. 

c) Slepec, který viděl lidi jako stromy. 
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Pokračování evangelia podle Marka 
 

10. Ježíš navázal na rozhovor s mladíkem, který odešel smutný, a řekl svým učedníkům: 

a) „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ 

b) „Kalich, který piji, budete pít a křtem, kterým jsem křtěn, budete pokřtěni.“ 

c) „Budou vás nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ 

 

11. V jaké souvislosti se v  Markově evangeliu nachází známá „Modlitba Páně“ (nebo také „Otče náš“), 

pomocí které Ježíš učil své učedníky, jak se správně modlit? 

a) Krátce po příchodu do Nazareta, kde nemohl činit mocné činy. 

b) Po slavnostním vjezdu do Jeruzaléma na oslátku. 

c) V Markově evangeliu vůbec není, pouze její náznak – slova o odpuštění. 

 

12. Kdy Ježíš řekl: „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným.“? 

a) Na konci podobenství o zlých vinařích. 

b) Předtím než zpřevracel stoly směnárníků v chrámu. 

c) Při druhé předpovědi utrpení, aby připravil učedníky, že bude zabit. 

 

13. Doplňte: „Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři, … 

a) a kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk.“ 

b) hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí.“ 

c) pak přijde větší soužení a uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘ stát, kde být nemá.“ 

 

 14. Koho přinutili, aby nesl Ježíšův kříž? 

a) Šimona z Kyrény 

b) Šimona Kananejského 

c) Šimona Malomocného 

 

15.  Když ženy vstoupily do hrobu, uviděly mládence v bílém rouchu. Jaká jména zmínil? 

a) Ježíš Nazaretský 

b) Ježíš Nazaretský a Petr 

c) Ježíš Nazaretský, Petr, Jakub a Jan 
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Žalmy 41 - 100 

 

1. V žalmu 41 si jeho autor naříká, že se nad něj vypíná i ten, s nímž žil v pokoji a jemuž důvěřoval. 

Proč se autor dostal do tak špatné situace? 

a) Protože důvěřoval špatným lidem. 

b) Protože zhřešil proti Hospodinu. 

c) Protože si zakládal na své bezúhonnosti. 
 

2. Doplňte správně tuto větu: Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, …. 

a) kteří mě tupí, když se mě každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ 

b) kteří zaplavují jako kobylky naší zemi. 

c) kteří stavějí na posvátných návrších své ohyzdné modly. 
 

3. O jakých úžasných Hospodinových činech hovoří žalm 46? 

a) Stvořil pozemské tvory i ptáky v oblacích, dává z nebe zemi vláhu, na nebi umístil Slunce i 

Měsíc. 

b) Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy. 

c) Pokořuje pronárody svou mocnou paží, dává království svým vyvoleným, mění poušť 

v rozkvetlou zahradu. 
 

4. Hospodin kraluje: 

a) Jen nad těmi, kteří ho uctívají. 

b) Nad dvanácti kmeny izraelskými. 

c) Nad všemi pronárody a nad celou zemí. 
 

5. Kdo si v srdci říká: „Bůh tu není.“? 

a) Ten, kdo ztratil víru. 

b) bloud 

c) nepřátelé Izraele 

 

6. Doplňte správně tuto větu: „V Boha doufám, nebojím se, …. 

a) co mi může udělat člověk?“ 

b) on mi dává prodlévat na svěžích pastvinách.“ 

c) má modlitba je lahodnou písní pro jeho ucho.“ 

 

7. Co se říká o Bohu, který bydlí ve svém svatém obydlí? 

a) Že je povýšen nad všechno stvoření. 

b) Že mu náleží veškerá moc i sláva. 

c) Že je otec sirotků a obhájce vdov. 
 

8. Kdo má být veselý, radovat se z Hospodina a stále říkat „Bůh je veliký“? 

a) Všichni, kteří ho hledají a milují jeho spásu. 

b) Jeho vyvolený národ, protože jen on bude spasen. 

c) Král David po vítězné bitvě nad Pelištejci. 
 

9. Čím se proviňovali Izraelci proti Hospodinu od chvíle, kdy je vyvedl z Egypta? 

a) Neposlouchali Mojžíše, vytvořili si zlaté tele, vzájemně se pomlouvali, odmítali přinášet 

Hospodinu oběti a brali si za manželky cizinky. 

b) Zapomněli Desatero, ztratili Archu úmluvy, nepostavili Hospodinu chrám a báli se okolních 

národů. 

c) Pokoušeli ho svým srdcem, reptali proti němu, nevěřili mu a nedoufali v jeho spásu, klamali 

ho svými ústy, nezůstali věrní jeho smlouvě. 
 

10. Doplňte správně tuto větu: Říkám o Hospodinu: …. 

a) „On mě slyší, i když se přede mnou skrývá.“ 

b) „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“ 

c) „Jeho pravice zjedná Izraeli vítězství nad všemi nepřáteli.“ 
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Kniha Ezechiel 

 

 

1. Co Hospodin přikázal Ezechielovi sníst, když jej poprvé poslal, aby mluvil k izraelským synům? 

a) knižní svitek  

b) jablko 

c) med a pelyněk 

 

2. Jak Hospodin popsal izraelský lid, k němuž má Ezechiel mluvit? 

a) jako lid tvrdého čela a zatvrzelého srdce 

b) jako zbloudilé ovce bez pastýře 

c) jako doutnající knoty a nalomené třtiny 

 

3. Proč si měl Ezechiel připravovat chléb pouze z omezeného množství surovin a pečený na výkalech? 

a) jednalo se o trest za Ezechielovy hříchy 

b) prorocky tak ohlašoval, že Hospodin způsobí v Jeruzalémě nedostatek chleba 

c) činil tak pokání za hříchy judského domu 

 

4. Jaký byl úkol muže s kalamářem, který v Ezechielově vidění doprovázel muže přicházející ničit 

Jeruzalém? 

a) Označit všechny jeruzalémské hříšníky. 

b) Označit brány, kterými měla do Jeruzaléma vejít zkáza. 

c) Označit muže, kteří vzdychají a sténají nad ohavnostmi páchanými ve městě. 

 

5. Kdy se mají vyplnit Ezechielova vidění o zkáze izraelské země? 

a) Splní se bez odkladu. 

b) Splní se až ve vzdálené budoucnosti. 

c) Jedná se pouze o varování, Hospodin ke zkáze izraelské země nakonec nepřistoupí. 

 

6. Kdo jedině by se dokázal na základě své spravedlnosti vysvobodit z Hospodinových soudů nad zemí, 

které se Hospodinu zpronevěřila?  

a) Noe, Daniel a Jób se svými syny a dcerami 

b) Noe, Daniel a Jób: ti vysvobodí jen sami sebe 

c) ani Noe, Daniel a Jób by se nevysvobodili 

 

7. Jaké přísloví se již nebude v Izraeli nadále říkat? 

a) Kdo jinému kopá jámu, sám do ní spadne. 

b) Spravedlivý sice upadne, ale pokaždé se zvedne, svévolníci zaklopýtnou a zle skončí. 

c) otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby. 

 

8. Komu Hospodin vyčítá, že „znásilňují můj zákon, znesvěcují moje svaté věci, nerozlišují svaté od 

nesvatého, neseznamují s rozdílem mezi čistým a nečistým, přehlížejí mé dny odpočinku“? 

a) izraelským prorokům 

b) izraelským kněžím 

c) izraelským velmožům 

 

9. Ezechielovi zemřela žena. Jak mu Hospodin přikázal, aby se zachoval? 

a) Měl uspořádat velký pohřeb a týden truchlit. 

b) Měl uspořádat pouze malou pohřební slavnost s nejbližšími příbuznými. 

c) Nesměl uronit ani slzu, ani nesměl konat smuteční obřady 

 

10. O kom Hospodin prohlásil: Ve svém domýšlivém srdci si říkáš: „Jsem Bůh, sedím na božském trůnu 

v srdci moří.“ Jsi člověk, a ne Bůh, i když své srdce vydáváš za srdce božské! 

a) o babylónském králi 

b) o faraonovi 

c) o týrském vévodovi 
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