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Exodus za 200
Mezi stan setkávání a oltář pro zápalné oběti postavil na nádvoří
svatyně Mojžíš nádrž s vodou. K čemu sloužila?
a) k omývání obětí
b) kněží si v ní omývali ruce
c) kněží si v ní omývali ruce a nohy (40,30-32)

Exodus za 300
Mojžíš strávil 40 let na poušti a pak ho Bůh povolal, aby se
vrátil do Egypta. Které z následujících tvrzení je pravdivé:
a) šel tam sám a naproti mu přišel jeho bratr Áron
b) šel tam s manželkou a se svými syny (4,19-20)
c) šel tam se svým tchánem Jitrem

Exodus za 400
Co odnesl Mojžíš z Egypta, když s izraelským národem
odcházel přes poušť k Rákosovému moři?
a) Jákobovy kosti
b) Josefovy kosti (13,17-19)
c) zlato a stříbro, které si vyžádal od Egypťanů

Exodus za 500
Kteří dva zruční řemeslníci jsou v knize Exodus vyzdviženi jako ti, které Bůh
obdaroval moudrostí, dovedností a důvtipem pro stavbu svatyně na poušti?
a) Besaleel a Oholíab (36,1)
b) Barjeezus a Sidkiáš
b) Jebúseej a Otoniel

Exodus za 100
Které je 6. přikázání?
a) nesesmilníš
b) nezabiješ (20,12-13)
c) nepokradeš
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Žalmy za 200
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, ...
a) ...ať nespoléhám na svoji rozumnost.
b) ...a ze soužení mého mne vysvoboď.
c) ...obnov v mém nitru pevného ducha. (51,12)

Žalmy za 300
Pravím: Kéž bych měl křídla jako holubice, uletěl bych, ...
a) ...usadil se jinde. (55,7)
b) ... až na vršek země bych dolétl.
c) ... vždyť nastražili síť mým krokům.

Žalmy za 400
A lidé si řeknou: „Spravedlivý ovoce se dočkal.
Ano, Bůh to je, kdo ...
a) ...spravedlivého sedmkrát za den pozvedá.
b) ...na zemi soud koná. (58,12)
c) ...plní svému spravedlivému sliby.

Žalmy za 500
Až mne bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu,
ubráním ho, obdařím ho...
a) ...milostí
b) ...pokojem
c) ...slávou (91,15)

Žalmy za 100
Bloud si v srdci říká:
a) „Bůh tu není.“ (53,2)
b) „Mohu hřešit.“
c) „Hospodin se skryl a nevidí mne.“
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Matouš za 200
Je psáno: „Můj dům bude zván domem modlitby, ale vy
z něho děláte ................. .
a) halasné tržiště
b) doupě lupičů (21,13)
c) pelech svévolníků

Matouš za 300
Jestliže tě tvá ruka nebo ........ svádí k hříchu, utni ji a odhoď
pryč.
a) noha (18,8)
b) oko
c) hlava

Matouš za 400
Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je:
„Milosrdenství chci, a ne .............. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, 
ale hříšníky.
a) dary
b) skutky
c) oběti (9,12.13)

Matouš za 500
Jak se jmenoval „pověstný vězeň“, místo kterého byl Ježíš
ukřižován.
a) Barabáš (27,16.17.26)
b) Barnabáš
c) Barsabáš

Matouš za 100
Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.
“A od té hodiny byla její .............. zdráva."
a) ruka
b) kráva
c) dcera (15,28)
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Marek za 200
Jak začíná Evangelium podle Marka?
a) „Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího...“ (1,1)
b) rodokmenem Pána Ježíše
c) „Je psáno: Hle, já posílám posla před tvou tváří...“

Marek za 300
Po zatčení Pána Ježíše ho Petr třikrát zapřel. Kolikrát
během té doby zakokrhal kohout?
a) jednou
b) dvakrát (14,71-72)
c) třikrát

Marek za 400
V 7. kap. je popsáno, jak Ježíš uzdravil člověka, který byl hluchý a špatně
mluvil. Když Ježíš vložil prsty do jeho uší a dotkl se slinou jeho jazyka,
vzhlédl k nebi a řekl: “Effatha“. Co toto slovo znamená?
a) „Smiluj se.“
b) „Otevři se.“ (7,33.34)
c) Buď zdráv.“

Marek za 500
Komu Ježíš řekl: „Jdi mi z cesty, satane; tvé smýšlení není
z Boha, ale z člověka!“
a) Herodesovi
b) Jidášovi
c) Petrovi (8,33)

Marek za 100
Druhé přikázání je toto: „Miluj svého bližního ....
a) jako svého bratra.“
b) jako sám sebe.“ (12,31)
c) víc než sebe.“


