
Všechny evangelijní knihy 

 

1. O kterém výroku je na začátku evangelia podle Matouše řečeno  „To všechno se stalo, aby se 

splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka“?  

a) „A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z  tebe vyjde 

      Mesiáš, který bude pastýřem mého lidu Izraele.“ 

b) „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, tj. přeloženo Bůh s námi.“ 

c) „Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude velký a bude nazván synem 

      Nejvyššího.“ 

 

2. Ježíš zahájil svou veřejnou činnost touto výzvou: 

a) „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“ 

b) „Duch svatý je nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst.“  

c) „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“  

 

3. Ježíš o svém Otci prohlásil: 

a) „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.“ 

b) „Můj Otec už přestal pracovat, proto nyní já pracuji.“ 

c) „Můj Otec přestane pracovat, až já splním jeho vůli.“ 

 

4. Když Ježíšovi vytýkali, že vyhání zlé duchy ve jménu Belzebula,  knížete démonů, tak jim řekl: 

a) „Satan je vaším otcem a mně chcete něco vytýkat! Jste obílené hroby plné špinavosti.“  

b) „Nevíte, co mluvíte. Vy však říkáte: Víme. Proto je vaše vina větší.“  

c) „Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci?“ 

 

5. Ježíš se přirovnával k: 

a) vinnému kmeni, čisté vodě, chlebu života 

b) chlebu života, dobrému pastýři, vinnému kmeni 

c) dobrému pastýři, slovu života, dveřím 

 

6. Když Ježíš uviděl, jak ve městě Naim vynášeli mrtvého, který byl jediným synem vdovy, …  

a) bylo mu vdovy líto a řekl jí: „Neplač!“ 

b) rozkázal jim, aby zastavili a řekl: „Proč pláčete? Vždyť ten chlapec jenom spí.“ 

c) přistoupil k té ženě a zeptal se jí: „Věříš, že mohu tvého syna vzkřísit?“ 

 

7. Ježíš v kázání na hoře blahoslavil … 

a) radostné, laskavé a zbožné. 

b) plačící, tiché a milosrdné. 

c) odvážné, upřímné a pronásledované. 

 

8. Když Ježíšovi vytýkali, že nedodržuje tradici otců, Ježíš jim na to odpověděl slovy proroka 

Izajáše: 

a) „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to 

      podivuhodné v našich očích.“ 

b) „Nalomenou třtinu nedolomím a doutnající knot neuhasím – až dovedu právo k vítězství.“ 

c) „Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marně mne uctívají, neboť učí 

      naukám, které jsou jen příkazy lidskými.“ 

 

9. Ježíš vytýkal zákoníkům: „Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je 

v zákoně důležitější:… 

a) právo, milosrdenství a věrnost.“ 

b) almužnu, bázeň před Bohem a víru“ 

c) spravedlnost, zbožnost a čistotu.“ 
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Pokračování všech evangelijních knih 

 

10. O kom je v evangeliích řečeno „On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.“? 

a) o Janu Křtiteli 

b) o Ježíši 

c) o Duchu svatém 

 

11. Ježíš v Janově evangeliu o sobě použil tato přirovnání, která začínal slovy „Já jsem“: 

a) dveře pro ovce, světlo světa, kámen úhelný, dobrý pastýř, vzkříšení a život 

b) světlo světa, dobrý pastýř, pravý pokrm, vzkříšení a život, kamen úrazu 

c) světlo světa, dobrý pastýř, vzkříšení a život, dveře pro ovce, vinný kmen 

 

12. Když se Ježíše ptali, jak to bude s druhým příchodem Syna člověka, odpověděl jim: 

a) To vám teď neřeknu, protože byste to stejně nepochopili. Až přijde ten čas, dám vám znamení . 

b) Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v  mém jménu a budou říkat 

„Já jsem Mesiáš“ – a svedou mnohé. 

c) To není vaše věc, znát tajemství Božího království. Vy hledejte jeho spravedlnost – a všechno 

ostatní vám bude přidáno. 

 

13. Ježíš častokrát hovořil o Božím království v podobenstvích, v nichž je přirovnával: 

a) k rybářské síti, pokladu v poli, ptákům na obloze 

b) perle, kvasu v mouce, fíkovníku 

c) hořčičnému zrnu, pokladu v poli, kvasu v mouce 

 

14. Ježíš na začátku poslední večeře umýval svým učedníkům nohy. 

a) Umyl je všem, kromě Petra. 

b) Umyl je všem. 

c) Umyl je všem kromě Jidáše. 

 

15. Svědectví o tom, co se dělo od Ježíšovy smrti „prvního dne po sobotě“, se v jednotlivých 

evangeliích liší v řadě detailů. Shodují se však všechna čtyři v tom, že 

a) veliký kámen, kterým byl hrob uzavřen, byl odvalený. 

b) učedníci nalezli ke svému překvapení hrob prázdný, bez Ježíšova mrtvého těla . 

c) místo Ježíše byli v hrobě jen andělé. 
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Žalmy 41 - 100 

 

1. Žalmista Bohu říká: „Dovoluješ sousedům nás tupit, svému okolí jsme pro smích, pro pošklebky. 

Pronárodům učinils nás pořekadlem, národy nad námi potřásají hlavou.“ 

a) Uznává, že si to zasloužili, protože se zpronevěřili smlouvě s Hospodinem. 

b) Nechápe to, protože je to postihlo, ačkoliv na Boha nezapomínali a nezradili smlouvu s ním. 

c) Ptá se Boha, co to má znamenat. 
 

2. Proč žalmista vybízí své současníky: „Obejděte Sijón, vydejte se kolem spočítat jeho věže. Pozorně si 

povšimněte valů, jeho paláce si prohlédněte?“ 

a) Aby mohli příštímu pokolení vyprávět: „Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy.“ 

b) Aby pozvedl jejich sebevědomí před blížící se bitvou s nepřáteli. 

c) Aby dali pádnou odpověď všem, kteří se jich ptají „Kde je tvůj Bůh?“ 
 

3. Co žádá Bůh po svém lidu, když mu říká: „Má žaloba se netýká tvých obětí, tvé zápaly mám před 

sebou stále. …. 

a) „Přestaň utiskovat sirotka a vdovu, odhoď svou zpupnost.“ 

b) „Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu!“ 

c) „Vyvrhni cizoložství ze svého středu a rozpomeň se na mou smlouvu.“ 
 

4. Doplňte: Jednou se mí nepřátelé obrátí zpět, …. 

a) až zazní hlas Hospodinovy polnice a Panovník přetne tětivy jejich luků. 

b) zadrhnou kola jejich vozů a strach zachvátí jejich jezdce. 

c) v den, kdy provolám: „Teď vím, že Bůh je při mně!“. 
 

5. Proč se mají národy radovat a plesat? 

a) Protože pominulo období Hospodinova hněvu a je vyhlášeno milostivé léto. 

b) Protože Bůh soudí lidi podle práva. 

c) Protože Hospodin vyvádí zajatce na svobodu a propuštěným dává prodlévat na svěžích 

pastvinách. 
 

6. Co si myslí žalmistovi nepřátelé, kteří se na něj domlouvají? 

a) „Bůh ho opustil, pusťte se za ním, chopte se ho, nevysvobodí ho nikdo.“ 

b) „Zahrneme ho trápením a uvidíme, jestli mu Bůh pomůže, když na něj spoléhá.“ 

c) „Bůh tu není, nevidí nám do srdce, ani nezkoumá naše ledví.“ 
 

7. Žalmista se obrací na Boha: „Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, 

zprosť nás hříchů pro své jméno!“. Jak dál ve své prosbě pokračuje? 

a) Vždyť naše srdce jsou zkoušená a sovu vinu uznáváme. 

b) Jsi přece Bůh milosrdný, který miluje právo. 

c) Proč by měly pronárody říkat: „Kde je ten jejich Bůh?“ 
 

8. Doplňte správné pokračování: „Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, … 
a) jeho soudy jsou spravedlivé, pomáhá nuznému k právu.“ 

b) hrozí těm, kteří mají zpupné srdce, a šlapou po nevinném.“ 

c) zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí!“ 
 

9. V čem nachází žalmista oporu proti těm, kteří napadají duši spravedlivou, nevinnou krev viní ze 

svévole? 

a) V jistotě, že Hospodin je jeho nedobytný hrad a útočištná skála. 

b) V tom, že Hospodin chrání právo a spravedlnost. 

c) Nejdřív sice pochybuje, že se jim ubrání, ale nakonec si připomíná, že takoví lidé sami padnou 

do léček, které připravili druhým. 
 

10. O kom žalmista říká: K Hospodinu volali a on jim odpovídal. Promlouval k nim z oblačného sloupu; 

dbali na jeho svědectví a na nařízení, která jim dal.“? 

a) o Mojžíšovi, Davidovi a Šalamounovi 

b) o Mojžíšovi, Eliášovi a Samuelovi 

c) o Mojžíšovi, Áronovi a Samuelovi  
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Kniha Ezechiel 
 

1. Jaký úkol měl Ezechiel coby Hospodinem ustanovený strážce izraelského domu? 

a) Měl vyřizovat Izraelcům varování, která uslyší z Hospodinových úst. 

b) Měl přednášet izraelské žádosti babylónskému králi. 

c) Měl shromáždit vojáky na obranu jeruzalémského chrámu před rabováním. 
 

2. Ezechiel ve vidění spatřil muže vyslané Hospodinem ke zkáze Jeruzaléma. Kde měli tito muži 

začít se svým úkolem? 

a) na polích před Jeruzalémem 

b) v jeruzalémských branách 

c) od Hospodinovy svatyně 
 

3. Komu Hospodin vyčítal Ezechielovými ústy, že nezazdívali zeď izraelského domu, aby obstál 

v boji v den Hospodinův? 

a) izraelským kněžím, kteří obětují cizím bohům 

b) izraelským znalcům zákona 

c) izraelským prorokům, kteří prorokují sami od sebe 
 

4. Co čeká svévolníka, který se odvrátí od svých hříchů a bude jednat podle práva a spravedlnosti? 

a) bude odsouzen za činy, které konal, ale trest bude mírnější 

b) bude žít a nezemře, žádná nevěrnost mu nebude připomínána 

c) nezemře, ale Hospodin mu bude připomínat jeho hříchy 
 

5. Která dvě města Hospodin označuje jako hříšné sestry Oholu a Oholíbu? 

a) Sodomu a Gomoru 

b) Týr a Sidón 

c) Samaří a Jeruzalém 
 

6. Komu Hospodin oznámil následující slova: „Jsem proti tobě, ohromný draku, který odpočíváš 

uprostřed svých toků a říkáš: „Ta řeka je má, já jsem si ji udělal.““? 

a) babylónskému králi 

b) faraonovi 

c) týrskému vévodovi 
 

7. K čemu Hospodin přirovnal dům izraelský, který má v plánu opět oživit a vybudovat? 

a) k suchým kostem 

b) k neúrodné půdě 

c) k uschlému stromu 
 

8. 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  
 

9. Amónovci se radovali nad zkázou izraelské země. Co jim na to Hospodin řekl? 

a) oznámil jim, že je dá za kořist pronárodům a že je vyhubí  

b) varoval je, aby nedopadli stejně 

c) přikázal jim, ať izraelskou zemi obsadí 
 

10. Jaké má být jméno města, které Ezechiel spatřil ve svém závěrečném vidění? 

a) Zde je Hospodin. 

b) Zde je Boží království. 

c) Zde přebývá Hospodinova sláva. 
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Epištola Židům 

 

1. Pisatel v první kapitole mluví o postavení Božího Syna. Podle jeho slov  

a) povýšil mezi anděli. 

b) se stal vznešenější než andělé. 

c) je jako jeden z lidí. 

 

2. Když Bůh mluví o nové smlouvě (mezi sebou a lidmi), co tím podle pisatele říká? 

a) Že ta stará smlouva je již zastaralá. 

b) Že tím znovu potvrzuje svou původní smlouvu. 

c) Že přidává další smlouvu vedle své staré smlouvy. 

 

3. Dvanáctá kapitola začíná výzvou k vytrvalosti ve víře. Máme odhodit všechnu přítěž i hřích a vytrvat 

v běhu. Současně máme mít někam upřený svůj pohled. Kam? 

a) Na cíl, kde nám bude na hlavu vložena koruna spravedlnosti. 

b) Na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. 

c) Na cestu víry, abychom neupadli do pokušení, které se nás tak snadno přichytí. 

 

4. V posledních řádcích listu pisatel sděluje něco o Timoteovi. Co o něm říká? 

a) Že Timoteus je vážně nemocen. 

b) Že Timoteus byl uvězněn. 

c) Že Timoteus je na svobodě. 

 

5. Jaká jsou první slova listu Židům. 

a) „Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši. Milost Vám a pokoj od 

Boha Otce našeho…“ 

b) Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem bratřím v Kristu Ježíši…“ 

c) Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k našim otcům ústy proroků, v tomto posledním čase 

k nám promluvil ve svém Synu, …“   

 

6. Pisatel listu Židům v 11. kapitole vyjmenovává veliký zástup svědků z biblické historie, jejichž víru 

dává za příklad. Je mezi nimi zmíněn Gedeon? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Ano, ale má jiné jméno. 

 

7. Třetí kapitola knihy Židům srovnává Ježíše s 

a) Adamem 

b) Melchisedechem 

c) Mojžíšem 

 

8. V této epištole je i tato citace: „Co je člověk, že ho máš, Bože, na mysli, a Syn člověka, že na něj 

hledíš? Jen na krátko jsi ho postavil níž než anděly, pak jsi ho korunoval ctí a slávou, všechno jsi 

podrobil pod jeho nohy.“ 

a) Jedná se o citaci z knihy Job. 

b) Pisatel zde cituje Ježíšova slova na hoře Blahoslavenství. 

c) Je to citace Žalmu osmého. 

 

9. Devátá kapitola porovnává první a druhou smlouvu mezi Bohem a člověkem. Pisatel říká, že ta první 

smlouva měla i své posvátné místo. Co to bylo? 

a) Pisatel mluví o Jeruzalému. 

b) Pisatel mluví o stánku (respektive o svatyni). 

c) Pisatel mluví o hoře Sion. 

S 

Strana 6/7 



 

Epištola Židům - pokračování 

 

10. Co říká pisatel o zákoně? 

a) Odmítá zákon jako zastaralý a špatný, protože dnes máme lepší smlouvu. 

b) Že v zákoně je náznak budoucího dobra, ne však sama jeho skutečnost. 

c) Zákon představuje jako alternativu k získání spasení, která však byla židy nepochopena. 

 

11. Ježíš je veleknězem podle řádu 

a) Melchisedechova 

b) Áronova 

c) Adamova 

 

12. Kde se odehrává Ježíšova velekněžská služba? 

a) Aby naplnil zákon, prošel stánkem zhotoveným rukama. 

b) Ve svatyni svatých, kam do té doby mohl vstoupit jen velekněz a to jednou za rok. 

c) Na žádném z těchto míst. 

 

13. Tvrdí pisatel listu, že Bůh prohlásil: „Přísahal jsem ve svém hněvu: Do mého odpočinutí nevejdou!“? 

a) Ano, cituje Žalm 95 o chování Izraelitů na pouští. 

b) Ne, správně tam má být: „Až do dnů odpočinutí nevyjdou.“ 

c) Ne, Bůh není člověk, aby se nechal unášet hněvem. 

 

14. Na základě čeho se podle pisatele listu naučil Boží Syn poslušnosti? 

a) lásky ke svému Otci 

b) utrpení, jímž prošel 

c) lásky k lidem 

 

15. Co soudí pisatel listu o tom, jak se má jednat s těmi, kteří už byli osvíceni, okusili nebeského daru, 

stali se účastníky Ducha svatého i zakusili pravdivost Božího slova – a pak odpadli? 

a) Ty je třeba vést k pokání, aby mohli začít znovu, neboť pro ně Ježíš prolil krev. 

b) S těmi není možno začít znovu a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna. 

c) O jejich situaci musí rozhodnout sbor starších tak, aby nevzniklo pohoršení. 
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