Evangelium podle Marka
1. Doplňte správně následující větu: Všichni užasli a jeden druhého se ptali: „Co to je? Nové učení plné
moci – …
a) … i hříšníci a celníci ho následují.“
b) … i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho.“
c) … Syn člověka, který má moc odpouštět hříchy.“
2. Jak reagovali zákoníci, když Ježíš řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“?
a) V duchu uvažovali, že se Ježíš rouhá.
b) Nařkli Ježíše, že jedná ve jménu Belzebula.
c) Ptali se Ježíše, zda i oni mohou odpouštět hříchy.
3. Co Ježíš udělal, když na něj číhali, zda v sobotu uzdraví člověka s odumřelou rukou?
a) V sobotu neudělal nic, ale druhý den nemocného vyhledal ho a zeptal se ho: „Věříš v Syna
člověka?“
b) Vzal nemocného doprostřed a zeptal se jich: „Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život
zachránit, či utratit?“
c) Nařídil nemocnému: „Ne, abys někomu něco říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění,
co Mojžíš přikázal.“
4. Co řekl Ježíš učedníkům poté, když utišil vítr a moře?
a) „Nikomu o tom neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“
b) „Vám je dáno znát tajemství Božího království.“
c) „Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“
5. Kdy řekl Ježíš slova „Talitha kum“?
a) Při uzdravení hluchoněmého.
b) Na kříži kolem třetí hodiny.
c) Při vzkříšení dcery představeného synagogy.
6. Co se dělo, když Ježíš přišel do svého domova?
a) Lidé se divili jeho moudrosti a mocným činům a přinášeli k němu své nemocné.
b) Jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je a divil se jejich nevěře.
c) Lidé si uvědomili, že Ježíš je tesař, syn Mariin a prosili ho, aby od nich odešel.
7. Co znamená slovo korbán?
a) dar Bohu
b) řemínek u bot
c) vstaň
8. Kdo řekl, že vidí lidi, kteří vypadají jako stromy a chodí?
a) Ježíš v podobenství o hořčičném zrnu.
b) posedlý v Kafarnaum.
c) slepec v Betsaidě.
9. Jak vypadal Ježíš, když promlouval s Eliášem a Mojžíšem na vysoké hoře?
a) Nevíme, přišel oblak a zastínil ho. Navíc učedníci spali.
b) Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit.
c) Jeho hlava a vlasy byly bělostné jako sněhobílá vlna a jeho oči jako plamen ohně.
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Pokračování evangelia podle Marka
10. Kdo to byl Bartimaios?
a) celník
b) žebrák
c) farizeus
11. Kdy Ježíš použil slova: „Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy.“?
a) Poté co vyhnal prodavače a kupující z nádvoří chrámu a zpřevracel stoly směnárníků.
b) Při vysvětlování učedníkům, že jsou Božím chrámem a Duch Boží v nich přebývá.
c) Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a učedníci obdivovali velké stavby.
12. Proč Pán Ježíš ocenil dar chudé vdovy do chrámové pokladnice?
a) Protože dávala pravidelně.
b) Protože to byl dar pro jiné chudé lidi.
c) Protože dala i to, z čeho měla být živa.
13. Ježíš, řekl, že kdyby se něco nestalo, nebyl by spasen žádný člověk. O čem mluvil?
a) O zkrácení dnů velikého soužení.
b) O úmluvě Jidáše a velekněží.
c) O utrpení spravedlivých.
14. Kdo si jako první uvědomil, že Jidáš chybí při poslední večeři před Ježíšovým zatčením?
a) Petr, Jakub a Jan.
b) Nikdo si toho nevšiml.
c) Jidáš nechyběl a jedl s ostatními.
15. Kdo to byl Josef z Arimatie?
a) Setník, který pod křížem vyznal, že Ježíš byl opravdu Boží syn.
b) Vážený člen rady, který očekával království Boží a požádal o Ježíšovo tělo.
c) Člen velerady, který prohlásil: „Je lépe, aby jeden člověk zemřel za ostatní, než aby zahynul celý
národ.“
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Žalmy 41 - 100
1. Správně doplňte pokračování této věty: Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně
sténáš?
a) Spravedlivý trest neseš za své hříchy, zbav se jich a budeš opět jásat.
b) Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse.
c) Hospodin smete tvé nepřátele, zuby jim vyrazí, rozláme jejich luky a meče.
2. Co umožnilo Izraelitům vítězství při obsazování zaslíbené země?
a) Hospodinova pravice a světlo jeho tváře.
b) jejich statečnost a kvalitní výzbroj.
c) dodržování smlouvy s Hospodinem.
3. Proč se nemusí žalmista bát, když ho obklopují zvrhlí záškodníci, kteří spoléhají na své jmění a
svým velkým bohatstvím se chlubí?
a) Protože má čisté svědomí.
b) Protože Bůh nedovolí, aby byl jeho milý zkroušený v srdci.
c) Protože ho nakonec Bůh přijme a vykoupí.
4. Jakou otázku má Bůh pro svévolníka?
a) „Kdy přestaneš páchat své ničemnosti? Kdy uznáš, že já Jsem Hospodin?“
b) „Myslíš si, že tu nejsem, že nevidím do tvého srdce?“
c) „Nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moji smlouvu?“
5. V jaké situaci David pronesl tuto prosbu: „Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje,
pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti.“
a) Když na útěku před Saulem zbytečně zabil Abnéra.
b) Když se opil při slavnosti na počest vítězství na Pelištějci.
c) Když mu prorok Nátan ukázal, čeho se dopustil kvůli Bat-šebě.
6. Proč žalmista říká, že s ním nic neotřese?
a) Protože Hospodin je jeho skála, jeho spása a jeho nedobytný hrad.
b) Protože je jako strom zasazený u vod.
c) Protože jeho víra je pevná jako skála.
7. Žalmista říká, že Bůh je naděje:
a) pro všechen lid Izraele
b) pro pokorné a spravedlivé lidi
c) pro všechny končiny země i zámořské dálky
8. Co způsobilo, že žalmista málem sešel ze správné životní cesty?
a) Když záviděl lidem, kteří žijí svévolně, druhým ubližují a přece si spokojeně žijí.
b) Procházel velkým trápením, denně se modlil, a přece jeho trápení nepřestávalo.
c) Vybral si špatné přátele, kteří ho odváděli od Boha.
9. Jak podle žalmisty nakonec dopadnou ti, kteří napadají druhé a působí jim trápení?
a) Skončí v moci Satanově, jejich jméno bude zapomenuto na věky.
b) Hospodin proti nim obrátí jejich ničemnosti, umlčí je jejich vlastní zlobou.
c) Ve chvíli, kdy budou myslet, že jim nic nehrozí, rozdrtí je paže Hospodinova.
10. Co bylo příčnou toho, že v Masse a Meribě pokoušeli Izraelité Boha?
a) zatvrzelost jejich srdce
b) měli hlad a žízeň
c) dostali zlost na Mojžíše
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Kniha Ezechiel
1. Komu Hospodin zabrání lovit lidské duše jako ptáky do kouzelných váčků a mučit srdce
spravedlivých šalebnými věštbami?
a) izraelským synům, kteří obětují cizím bohům
b) izraelským dcerám, které prorokují podle vlastního srdce
c) izraelským místodržitelům

2. Proč si měl Ezechiel oholit hlavu i bradu, třetinu vlasů spálit, třetinu rozsekat mečem a třetinu rozvát
do větru?
a) Hospodin tak naznačil, co se stane s lidmi v Jeruzalémě.
b) Ezechiel měl na hlavě vyrážku a takto ji vyléčil.
c) Hospodin tak naznačil, jak skončí babylónská říše.
3. Jaká byla nepravost Sodomy?
a) smilstvo a modloslužba
b) pýcha, sytost chleba a sebejistý klid
c) touha po moci a majetku
4. Co čeká spravedlivého, který se začne dopouštět bezpráví a ohavností?
a) Bude zachráněn pro svou dřívější spravedlnost.
b) Hospodin si připomene jeho dřívější spravedlivé činy a nebude jej trestat přísně.
c) Zemře za svůj hřích, jeho spravedlnost nebude připomínána.
5. Co se stalo, když Hospodin mezi lidem země hledal muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině
před jeho tvář za tuto zemi, aby ji neuvrhl do zkázy?
a) Nikoho takového nenašel, a proto vylil na zemi svůj hněv.
b) Nalezl proroka Ezechiela, který svými přímluvami zabránil pohromě.
c) Nikoho takového nenalezl, ale nakonec se mu lidu země zželelo.
6. Jaké ohavnosti páchala města nazvaná Hospodinem jako sestry Ohola a Oholíba?
a) Lidé se v nich nestarali o bezdomovce, sirotky a vdovy.
b) Lidé v nich obětovali své syny cizím modlám a téhož dne přicházeli do Hospodinovy svatyně.
c) Lidé z nich neodváděli Hospodinu desátky a zanedbávali jeho svatyni.
7. Proč bude egyptská země zpustošena a obrácena v trosky?
a) Protože farao prohlásil o egyptských tocích: „Ta řeka je má, já jsem si ji udělal.“
b) Protože farao neposkytl Izraelcům vojenskou pomoc v čase nouze.
c) Protože se farao radoval nad zkázou Izraelců.
8. Koho Hospodin ustanoví jako pastýře nad svými ovcemi?
a) Ezechiela
b) Davida
c) Mojžíše
9. Hospodin oznamuje svému lidi skrze Ezechiela, že:
a) se nikdy nenavrátí do svého domova, protože už zapomněli, co pro ně dříve vykonal.
b) už si odpykali svou hanbu a všechnu svou zpronevěru, které se vůči Hospodinu dopustili, takže
budou bezpečně bydlet ve své zemi a nikdo je nevyděsí.
c) je potřeba, aby ještě uznali své nevěrnosti vůči Hospodinu, pokořili se pod jeho mocnou pravici –
a ta je vyvede zpátky z domu otroctví.
10. Co dostanou lévijci za dědictví?
a) Každý lévijec obdrží do trvalého vlastnictví dům a pole.
b) Každý lévijec obdrží do trvalého vlastnictví několik býčků a beránků.
c) Žádný z lévijců nedostane v Izraeli trvalé vlastnictví, jejich dědictvím bude Hospodin.
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