
Všechny evangelijní knihy 

 

1. Někteří evangelisté uvádějí rodokmen neboli původ Ježíšův. Ve kterém evangeliu se píše, že „od 

babylonského zajetí až po Krista“ bylo pokolení „čtrnáct“? 

a) v Markově a v Janově evangeliu. 

b) pouze v Matoušově evangeliu. 

c) pouze v Lukášově evangeliu. 

 

2. Když byl Ježíš ukřižován, měl nad hlavou nápis viny. Čeho se týkal nápis? 

a) Je Syn Boží. 

b) Je Mesiáš. 

c) Je Král Židů. 

 

3. Kterých pět učedníků Ježíš povolal jako první? Nejedná se o povolání u Galilejského jezera.  

a) učedník neuvedený jménem, Ondřej, Šimon-Petr, Filip, Natanael                                                                               

b) Jan, Ondřej, Šimon-Petr, Filip, Lévi-Matouš 

c) učedník neuvedený jménem, Ondřej, Šimon-Petr, Filip, Zacheus 

 

4. Co řekl Nikodém Ježíšovi, když za ním přišel jednou v noci? 

a) „Mistře, víme, že jsi učitel, který učí podle pravdy.“ 

b) „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha.“ 

c) „Mistře, víme, že jsi učitel, kterého předpovídali naši proroci.“ 

 

5. Poslední slova Spasitele z kříže podle Lukášova evangelia zněla: 

a) „Eli, Eli, lema sabachtani?“ („Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“) 

b) „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ 

c) „Dokonáno jest.“ 

 

6. Když byl Ježíš na návštěvě u Marty a Marie, Marta si stěžovala, že jí Marie s jeho obsluhou nepomáhá. 

Co jí Ježíš řekl? 

a) „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila 

dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.“ 

b) „Je dobře Marto, že si děláš starosti; tvá žádost je na místě. Řeknu Marii, aby Ti pomohla.“ 

c) „Marto, Marto, proč Marii závidíš? Každá z vás má svou vlastní cestu.“ 

 

7. Kdy Ježíš svým učedníkům připomenul slova proroka Izajáše: Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je 

daleko ode mne? 

a) Když mu farizeové a zákoníci vytýkali, že jeho učedníci porušují tradice otců. 

b) Když se Židé podivovali, že se Ježíšovi učedníci nepostí. 

c) Když se s ním saduceové přeli o tom, že není vzkříšení z mrtvých. 

 

8. Ty malověrný, proč jsi pochyboval? Komu Ježíš řekl tato slova? 

a) Zacheovi u Jericha. 

b) Petrovi při bouři na Genezaretském jezeře. 

c) slepci z Bethsaidy při jeho uzdravení.  

 

9. Při jaké příležitosti řekl Ježíš svým učedníkům: Nevíte, jakého jste ducha? 

a) Když se ho ptali před prvním rozmnožením chlebů, kde seženou chléb pro takový zástup lidí. 

b) Když na něm chtěli, aby seslal oheň z nebe na samařskou vesnici, kde je nepřijali. 

c) Když se začali přít, kdo je mezi nimi největší.  
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Pokračování všech evangelijních knih 

 

10. Farizeové jednou napadli Ježíše, že učedníci dělají v sobotu, co nemají – cestou obilím totiž pojedli 

z několika klasů obilí. Ježíš jim odpověděl:  

a) Jděte a učte se, co znamená „Milosrdenství chci, a ne oběti.“ 

b) Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. 

c) Když vám spadne v sobotu vůl do jámy, nevytáhnete jej? 

 

11. Ježíš uzdravil malomocného a nařídil mu: „Ne, abys někomu něco říkal! …  

a) Ale jdi, ukaž se knězi, jdi do chrámu a obětuj za své očištění …“ 

b) Ale jdi, ukaž se knězi a řekni druhým, co jsem pro tebe udělal …“ 

c) Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění …“ 

 

12. Kdo byl s Ježíšem na hoře proměnění?  

a) Petr, Jan, Jakub, Mojžíš, Eliáš    

b) Petr, Jan, Jakub, Mojžíš, Enoch 

c) Petr, Jan, Jakub, Mojžíš, Eliáš, Enoch 

 

13. Ježíš o svém druhém příchodu hovořil i v podobenstvích. Jsou to tato: 

a) O věrnosti služebníků, O deseti družičkách, O hřivnách, O posledním soudu. 

b) O nemilosrdném služebníku, O zlých vinařích, O deseti družičkách, O posledním soudu. 

c) O ztracené ovci, O hřivnách, O posledním soudu, O návratu krále. 

 

14. Když Pán Ježíš uzdravil deset malomocných, kolik z nich projevilo vděčnost? 

a) pouze dva. 

b) pouze jeden.   

c) žádný. 

 

15. Za kým šli Řekové, kteří se chtěli o svátcích setkat s Ježíšem v Jeruzalémě? 

a) Nejprve za Ondřejem, který šel potom za Filipem. 

b) Šli rovnou k Ježíši. 

c) Nejprve za Filipem, který šel potom za Ondřejem. 
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Žalmy 41 - 100 

 

1. Podle čeho autor 41. žalmu pozná, že si ho Hospodin oblíbil? 

a) Nezazní nad ním ryk nepřítele. 

b) Ukáže se mu za nočního bdění. 

c) Sdělí mu to prorok Nátan. 
 

2. Doplňte správně tuto větu: Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, … 

a) když vzpomínám na to, jak jsem se v čele průvodu brával do tvého chrámu. 

b) protože mi, Hospodine, neodpovídáš, schováváš svou tvář přede mnou. 

c) když se mne každý den ptají: „Kde je tvůj Bůh?“ 

 

3. Proč je zbytečné trápit se tím, že někdo jiný bohatne a množí slávu svého domu? 

a) Protože na nej znenadání přitrhne nemoc a trápení a jeho bohatství mu bude k ničemu. 

b) Protože starost o to bohatství, o jeho ochranu a rozmnožování tíží srdce člověka. 

c) Protože když zemře, nic nevezme s sebou a jeho sláva za ním nesestoupí. 
 

4. Co čeká ty, kteří páchají ničemnosti, jedí lid Izraele, jako by jedli chleba, a Boha nevzývají? 

a) Srazí je paže Hospodinova, vymaže jejich jméno. 

b) Budou se jednou třást strachem, strachem, jaký ještě nebyl. 

c) Okusí hrozny Hospodinova hněvu, žár jeho spravedlnosti. 
 

5. Co způsobilo, že žalmista sténá: „Srdce se mi v hrudi svírá, přepadly mě hrůzy smrti,  padá na mě 

strach a chvění, zděšení mě zachvátilo.“? 

a) Těžce zhřešil proti Hospodinu, svůj hřích má před očima neustále. 

b) Smečka nepřátel ho obstoupila, už se radí, jak jej zahubí. 

c) Zradil ho blízký přítel, který se nyní nad něj vypíná. 
 

6. Doplňte správně tento výrok: „Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel:… 

a) Obraťte se od model k Hospodinu a otevřte svá srdce pro jeho slovo.“ 

b) Bohu patří moc, i milosrdenství je, Panovníku, tvoje.“ 

c) Hospodinu patří celá země i vše, co je na ní.“ 

 

7. Proč žalmista volá: „Zachraň mě, můj Bože, vody mi pronikly k duši! V bahně se topím, není na 

čem stanout, do hlubokých vod se nořím, dravý proud mě vleče.“? 

a) Je obklopen množstvím zrádných nepřátel, kteří ho bez důvodu nenávidí. 

b) Jeruzalému hrozí zkáza od faraonova vojska. 

c) Žalmista se zapletl se zrádnou ženou, která ničí jeho pověst. 
 

8. Kdy žalmista pochopil, že i když se na něj každý den sypou rány a každé ráno bývá trestán, není 

marné, že si uchoval ryzí srdce a nejedná jako ostatní lidé? 

a) Když za noci na svém lůžku uvažoval o divech, které Bůh pro Izrael vykonal. 

b) Když vstoupil do svatyně Boží. 

c) Když viděl, jaký konec stihl ty, kteří se mu posmívali. 
 

9. Žalmista se ptá, zda Bůh na Izrael zanevřel natrvalo a snaží se Boha přesvědčit, aby zasáhl. Nač se 

hlavně odvolává? 

a) Na to, že Hospodin vyvedl svůj lid z Egypta. 

b) Na jeho milosrdenství a spravedlnost. 

c) Na rouhavé a zpupné chování nepřátel Izraele. 
 

10. Doplňte tuto větu: „Zpívejte Hospodinu píseň novou, … 

a) neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!“ 

b) jeho sláva naplňuje celou zemi, vše mu vzdává chválu.“ 

c) hrajte na citeru a harfu, tancujte a radujte se, neboť nastal čas pokoje.“ 
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Kniha Ezechiel 

 

1. Co se stalo poté, kdy Ezechiel spatřil poprvé u průplavu Kebaru Hospodinovu slávu? 

a) Ezechiel zůstal stát jako omráčený. 

b) Ezechiel byl vytržen až do třetího nebe. 

c) Ezechiel padl na tvář a uslyšel hlas mluvícího. 

 

2. Co bylo obsahem knižního svitku, který Hospodin přikázal Ezechielovi sníst? 

a) Hospodinova zaslíbení 

b) žalozpěvy, lkání a bědování 

c) výčet hříchů Izraele 

 

3. Proč měl Ezechiel ležet 390 dnů na levém boku? 

a) Jednalo se o trest za Ezechielovy hříchy. 

b) Očekával tak nové zjevení od Hospodina. 

c) Nesl tak nepravosti izraelského domu: za každý rok nepravostí jeden den. 

 

4. Hospodin zaslíbil Izraelcům, že je opět shromáždí ze zemí, kam byli rozptýleni. Jak se stane, že se 

Izraelci opět začnou řídit jeho nařízeními a zachovávat jeho řády, a stanou se Božím lidem?  

a) Izraelci znovu objeví knihu Zákona a sami od sebe začnou žít podle ní. 

b) Hospodin jim vloží do nitra nového ducha, odstraní z jejich nitra srdce kamenné a dá jim srdce 

z masa. 

c) Izraelci nejprve musí obětovat polovinu svého majetku. 

 

5. Co si Izraelci uvědomí, když je Hospodin přivede zpět do izraelské země a nebude s nimi pro 

svoje jméno nakládat podle jejich cest? 

a) Zjistí, že již nebudou mít žádné nepřátele. 

b) Zjistí, že se nyní mohou naplno radovat ze života. 

c) Zhnusí se sami sobě pro své zlé skutky a poznají, že on je Hospodin. 

 

6. Jak Hospodin reagoval na to, že Izraelci obětovali na posvátných návrších cizím modlám a 

prováděli své syny ohněm? 

a) Odmítl odpovídat na dotazy Izraelců. 

b) Udeřil do Izraelců bleskem. 

c) Vypustil na posvátná návrší dravou zvěř. 

 

7. Koho Hospodin označuje za vlky, kteří trhají kořist, prolévají krev a hubí duše, neboť chamtivě 

shánějí zisk? 

a) izraelské proroky 

b) izraelské kněze 

c) izraelské velmože 

 

8. Komu Hospodin oznámil následující slova: Protože své srdce vydáváš za srdce božské, hle, 

přivedu na tebe cizí, kruté pronárody; na krásu tvé moudrosti vytasí své meče, znesvětí tvou 

skvělost. Spustí tě do jámy, zemřeš smrtí skolených v srdci moří. Budeš ještě prohlašovat „jsem 

Bůh“ před tím, kdo tě zabije? 

a) babylónskému králi 

b) faraonovi 

c) týrskému vévodovi 

 

9. Co měl Ezechiel prorokovat pastýřům Izraele? 

a) „Běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce?“ 

b) „Běda pastýřům Izraele, neboť mají domýšlivá srdce.“ 

c) „Vzepjali jste se jak libanónské cedry, ale budete skáceni stejně jako stromy Edenu.“ 

 

10. Jak má Ezechiel vyjádřit opětovné spojení judského a izraelského národa? 

a) Pomocí dvou dřev, která se v Ezechielově ruce stanou jedním celkem. 

b) Smísením písku z judské a izraelské země. 

c) Naroubováním judské vinné révy na izraelskou vinnou révu. 
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Epištola Židům 

 

1. Jak začíná první věta tohoto listu: 

a) „Jedinečným způsobem mluvil Bůh k člověku a to ve svém Synu…“ 

b) „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků…“ 

c) „Mnohými způsoby mluvil Bůh prostřednictvím svého Syna k našim otcům…“ 

 

2. Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřítele za podnož tvého trůnu. 

a) Tato slova pronesl Bůh k jednomu z andělů. 

b) Tato slova Bůh nepronesl k žádnému z andělů. 

c) Tato slova v listu Židům vůbec nejsou. 

 

3. Syn člověka byl nakrátko postaven níže než andělé proto, 

a) aby zakusil smrt za všechny. 

b) aby skrze něj mohl Bůh srozumitelně promluvit k člověku. 

c) aby ověřil, že život bez hříchu je pro člověka dosažitelný. 

 

4. Co může způsobit srdce zlé a nevěrné podle listu? 

a) odpadnutí od živého Boha. 

b) zradu přátel. 

c) opuštění rodiny a sobecké počínání. 

 

5. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než 

a) břitva. 

b) šíp. 

c) dvousečný meč. 

 

6. Protože Ježíš, jako náš velekněz, má soucit s našimi slabostmi, a tak 

a) máme přistupovat k trůnu milosti s bázní a chvěním. 

b) máme přistupovat k trůnu milosti směle. 

c) nemáme přistupovat k trůnu milosti nerozvážně. 

 

7. Pisatel vyzývá své čtenáře, aby: 

a) každý den znovu a pravidelně pili mléko Božího poznání. 

b) nezůstávali u počátečního učení, ale usilovali dojít dále, když to Bůh dovolí. 

c) odvrhli učení o pokání, o křtu, o vzkládání rukou a o zmrtvýchvstání a stali se dospělými. 

 

8. Když dal Bůh zaslíbení Abrahámovi, ztvrdil ho přísahou. 

a) Přísahal při sobě samém, protože při nikom vyšším přísahat nemohl. 

b) Přísahal při svém synu, protože mu vše vložil pod jeho nohy. 

c) Bůh nepoužil přísahu, protože Bůh je pravda. 

 

9. Kněz Melchisedech, král Sálemu byl současníkem: 

a) Davida 

b) Ježíše 

c) Abrahama 

 

10. Na jaké médium napsal Bůh svou druhou smlouvu s člověkem? 

a) Svým prstem ji vytesal do kamene. 

b) Dal ji do mysli člověka a napsal ji na jeho srdce. 

c) Vepsal ji do Bible, svého Slova, aby byla pro každého dostupná. 
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Epištola Židům - pokračování 

 

11. V listu Židům je také napsáno: „Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, … 

a) není už třeba za ně přinášet oběti.“ 

b) není možné již znovu hřešit.“ 

c) je třeba přinést oběti vděčnosti.“ 

 

12. Co pisatel říká o účasti na společných shromážděních? 

a) Protože máme dokonalého velekněze, již pro nás nejsou třeba. 

b) Nemáme zanedbávat společná shromáždění. 

c) Společná shromáždění jsou malého užitku. 

 

13. Věřit Bohu znamená: 

a) Spolehnout se na to, v co doufáme, a pevně počítat s tím, co nevidíme. 

b) Dodržovat jeho zákony a i druhé k tomu přivádět. 

c) Počítat s více možnostmi vyústění života, než tomu je u nevěřícího člověka. 

  

14. Dvanáctá kapitola listu Židům nás vyzývá, abychom vytrvali v běhu, jak je nám uloženo, 

s pohledem upřeným na: 

a) Zákon 

b) Novou smlouvu 

c) Ježíše 

 

15. Ty, kteří nás vedou, máme  

a) poslouchat a podřizovat se jim, protože nad námi bdí a budou se za nás zodpovídat. 

b) brát jako své bratry, už nemají nad námi žádnou zodpovědnost, protože máme lepšího 

velekněze. 

c) vést k pokoře, protože pošlapávají Krista, který jediný je hoden poslušnosti. 
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