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Doplň správné slovo: „Nenávist vyvolává spory, 
ale ... přikrývá všechna provinění.“

„Zámožný muž“, který žil asi ve 14. století př. n. l., 
byl synem Salmy (Salmona) a Raab.

Která hlavní řeka protéká Zaslíbenou zemí?

Matouš 6:33

Od koho se učí lenoch, abych se naučil pracovat?

„Buďte plodní, množte se a naplňte mořské vody. 
A ať se na zemi množí létající tvorové.“



Jordán

„Dávejte tedy na první místo Království a to, co Bůh považuje 
za správné, a on vám dá to všechno ostatní.“

láska (Př 10:12)

Boaz (Mt 1:5; 1Pa 2:11)

Jehova - velkým mořským tvorům a všem živým tvorům kteří se 
pohybují a hemží ve vodách, podle jejich druhů a všem okřídleným
létajícím tvorům (1Mo 1:22)

Od mravence (Př 6:6)



Doplň správné slovo: „Kdo moc mluví, nevyhne se ..., 
ale rozumný člověk své rty ovládá.“

„Učedník, kterého Ježíš miloval“ a svěřil mu do péče svou matku.

Vyjmenuj ve správném pořadí barvy duhy.

Matouš 7:7

„Trest za moje provinění je tvrdší, než můžu unést.“

Kdo obléká polní lilie?



Od vnitřního okraje oblouku směrem k vnějšímu okraji: 1. fialová, 
2. indigová, 3. modrá, 4. zelená, 5. žlutá, 6. oranžová a 7. červená.

„Proste, a dostanete, hledejte, a najdete, 
klepejte, a bude vám otevřeno.“

provinění (Př 10:19)

Jan (Jan 19:26, 27)

Kain - Jehovovi (1Mo 4:13)

Jehova (Mt 6:30)



Doplň správné slovo: „Jehovovo požehnání ... a on k němu 
nepřidává žádnou bolest.“

Mojžíšova manželka, měla 6 sester.

Ve kterém městě byl postaven Jehovův chrám?

Zjevení 14:1

„Vyjdi z archy a s tebou tvoje manželka, synové i manželky tvých synů.“

Kolikrát měl kohout zakokrhat než zradil Petr Ježíše?



Jeruzalém

„Potom jsem viděl, jak na hoře Sion stojí Beránek a s ním 144 000 těch, 
kdo mají na čele napsané jeho jméno a jméno jeho Otce.“

obohacuje (Př 10:22)

Cippora (2Mo 2. kap.)

Jehova - Noemovi (1Mo 8:16)

2krát (Mt 26:75)



Doplň správné slovo: „Za troufalostí přichází hanba, 
ale u ... je moudrost.“

Apoštol, který oslepl, když se mu objevil vzkříšený Ježíš.

Co zvláštního jedli Izraelité při putování v pustině, 
jakou to mělo barvu a jak to chutnalo?

Matouš 20:28

„V celém Egyptě nesmí nikdo nic udělat bez tvého souhlasu.“

Z jakého stromu neměli Adam a Eva jíst?



Mana; bílá jako semeno koriandru; jako medové koláče (2Mo 16:31)

„Právě tak Syn člověka nepřišel, aby mu sloužili, ale aby sloužil 
a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

pokorných (Př 11:2)

Pavel (Saul) (Sk 9:3-8)

Faraon - Josefovi (1Mo 41:44)

Ze stromu poznání dobrého a špatného (1Mo 2:9)



Doplň správné slovo: „Čestné vede jejich bezúhonnost a ... zničí 
jejich pokřivenost.“

Prorok urozeného původu, který sloužil babylonskému králi.

V které řece se vykoupal Naaman a byl tak uzdraven z malomocenství?

1. Jana 4:16

„Natáhni ruku a chyť ho za ocas.“

O jakém ptáčkovi Jehova ví, když spadne na zem?



Jordán (2Kr 5:10-14)

„Poznali jsme lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. 
Bůh je láska, a kdo projevuje lásku, zůstává v jednotě s Bohem 
a Bůh zůstává v jednotě s ním.“

zrádné (Př 11:13)

Daniel (Da 1:3-6)

Jehova - Mojžíšovi (2Mo 4:4)

Vrabec (Mt 10:29)



Doplň správné slovo: „Pokud chybí moudré vedení, lid trpí, 
ale mnoho ... přináší úspěch.“

Nejvyšší z andělů, jeho jméno znamená „Kdo je jako Bůh?“

Kde ztroskotal ap. Pavel (podle knihy Skutky)?

Zjevení 21:4

„Už těm lidem nedávejte slámu na výrobu cihel. 
Ať jdou a sbírají si ji sami.“

Na jakém zvířeti měl přijet Ježíš do Jeruzaléma?



Ostrov Malta (Sk 27. kap.)

„Setře jim z očí každou slzu a smrt už nebude a nebude už 
ani truchlení, ani křik, ani bolest. Dřívější věci pominuly.“

rádců (Př 11:14)

Michael (Da 12:1; Zj 12:7)

Faraon - dozorcům a předákům (2Mo 5:7)

Osel (Ze 9:9)



Doplň správné slovo: „Lidé s pokřiveným ... jsou Jehovovi odporní, 
ale ti, kdo žijí bezúhonně, mu dělají radost.“

Člen Sanhedrinu, farizeus a učitel Zákona, který doporučil, 
aby byli apoštolové propuštěni.

V kterém moři není téměř žádný život? Co o něm ještě víš?

1. Petra 4:8

„Udělej nám boha, který nás povede, protože nevíme, co se stalo 
s tím Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z Egypta.“

Na jakých zvířatech přijíždějí apokalyptičtí jezdci?



Mrtvé moře („Solné moře“, „Moře Araby“, „Lotovo moře“, „Asfaltové 
jezero“; 34 % soli; -400 m n. m.; žijí tam bakterie a archea)

„Hlavně mějte jeden k druhému vřelou lásku, 
protože láska přikrývá množství hříchů.“

srdcem (Př 11:20)

Gamaliel (Sk 5:34-39)

Lid - Áronovi (2Mo 32:1)

Na koních (Zj 6:2-9)



Doplň správné slovo: „Jako zlatý kroužek v ... prasete je žena, 
která je krásná, ale nerozumná.“

Anděl, který se třikrát objevil člověku a předal mu proroctví.

Plody a kořen které rostliny byly považovány za afrodisiakum 
a za prostředek ke zvýšení plodnosti?

1. Petra 5:8

„Je mi 120 let. Už vás nemůžu vést, protože mi Jehova řekl: 
‚Nepřekročíš Jordán.‘“

Jak je Satan nazýván v knize Zjevení?



Mandragora (1Mo 30:14, 15)

„Uvažujte střízlivě, bděte! Váš nepřítel, Ďábel, chodí kolem 
jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.“

rypáku (Př 11:22)

Gabriel (Da 8:16; 9:21; Lk 1:19)

Mojžíš - izraelskému lidu (5Mo 31:2)

Ďábel a Prahad (Zj 12:9)



Doplň správné slovo: „Štědrému člověku se bude dobře ... , 
a kdo osvěžuje druhé, bude sám osvěžen.“

Manželka krále Davida, dcera Saula, kterou mu dal 
za dvojnásobek požadované ceny za nevěstu.

Které moře přešli Izraelité při odchodu z Egypta?

„Vy nevěrní, nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství 
s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Boha.“

„Buď odvážný a silný, protože pod tvým vedením tento lid zdědí zemi, 
o které jsem jejich praotcům přísahal, že jim ji dám.“

Jaké zvíře je uvedeno, když Izajáš říká, že Jehova dává unavenému sílu?



Rudé moře

Jakub 4:4

dařit (Př 11:25)

Mikal (1Sam 18:25-27)

Jehova - Jozuovi (Joz 1:6)

Orel (Iz 40:29-31)



Doplň správné slovo: „Dobrá manželka je ... pro svého manžela, 
ale ta, která jedná hanebně, je jako hniloba v jeho kostech.“

Soudce, Nazirejec, který odnesl vrata z brány města Gazy 
asi 60 km daleko; zemřel ve věrnosti Jehovovi.

Některé překlady Bible překládají hebr. slovo  jako „hedvábí“ 
(Ez 16:10, 13;  str. 595). Jak vzniká pravé přírodní hedvábné vlákno?

me’ši
it

„Stejně i jazyk je malá část těla, a přesto se tolik vychloubá! 
Sami víte, jak malý oheň stačí, aby zapálil velký les.“

„Dobře vím, že vám Jehova dá tuto zemi. Dostali jsme z vás velký strach 
a všichni obyvatelé země propadli beznaději.“

Jakého tvorečka Jehova použil, když uschla lahvovitá tykev?



Housenky motýlů (zejm. bource morušového) vyměšují tekutinu, která 
na vzduchu ztuhne v jemné vlákno, z něhož housenka upřádá zámotek.

Jakub 3:5

korunou (Př 12:4)

Samson (Sd 16:1-3) 

Raab - dvěma zvědům (Joz 2:9)

Červa (Jon 4:7)



Doplň správné slovo: „Bezmyšlenkovitá řeč je jako bodání mečem, 
ale jazyk ... uzdravuje.“

Apoštol z Kerijot-checronu, kterému byla svěřena pokladnička
a kterého Ježíš napomenul.

Řekni shodný název modrého polodrahokamu 
a krásné jarní květiny.

„I když byste už totiž měli být učiteli, znovu potřebujete, aby vás 
někdo od začátku učil základy Božích posvátných prohlášení, 
a znovu potřebujete mléko, a ne hutný pokrm.“

„Stůj u vchodu do stanu, a pokud někdo přijde a zeptá se: 
‚Není uvnitř nějaký muž?‘, řekni, že není.“

Jaké květiny Ježíš připomíná, když lidem říká, že se o ně Jehova 
stará a obléká je?



Hyacint, odrůda zirkonu (modrá barva je vzácná) (Zj 21:20; 9:17)

Hebrejcům 5:12

moudrých (Př 12:18)

Jidáš Iškariotský (Jan 12:4-7) 

Sisera - Jael (Sd 4:20)

Lilie na poli (Lk 12:28)



Doplň správné slovo: „Ti, kdo vymýšlí zlo, mají v srdci podvod, 
ale ti, kdo přispívají k ..., se radují.“

Prorok, který se podílel na vyléčení Naamana.

Jak se nazývá palma, jejíž ovoce je sladké a dužnaté a Šalomoun 
k nim připodobnil krásnou postavu Šulamitky?

„Každý dům přece někdo postavil, ale tím, kdo postavil všechno, 
je Bůh.“

„Pokud mi Ammonity vydáš do rukou, potom ten, kdo mi první vyjde 
vstříc ze dveří mého domu, až se vrátím jako vítěz z boje proti 
Ammonitům, bude patřit tobě, Jehovo, a dám ho jako zápalnou oběť.“

Co Jehova viděl, když stvořil přírodu, zvířata, planety a další věci?



Palma datlová (Pís 7:7)

Hebrejcům 3:4

pokoji (Př 12:20)

Eliša (2Kr 5:10)

Jefta - Jehovovi (Sd 11:30)

Že je to dobré (1Mo 1. kap.)



Doplň správné slovo: „Správné jednání je cestou k životu, 
na této ... není smrt.“

Prorok, kvůli kterému málem ztroskotala loď; námořníci potom 
složili slavnostní sliby Jehovovi.

Díky čemu si mořská vydra udržuje teplo ve studené vodě?

„Pokud totiž potom, co jsme přesně poznali pravdu, úmyslně 
hřešíme, neexistuje už žádná oběť, která by mohla být za naše 
hříchy předložena.“

„Mé hlavy se ještě nikdy nedotkla břitva, protože jsem od narození 
Boží nazirejec. Kdyby mi někdo hlavu oholil, ztratil bych svou sílu,
zeslábl bych a byl bych jako všichni ostatní.“

Jmenuj některá Jehovova díla, která stvořil. (1Mo; Žalmy)



Srst mořské vydry je hustší než srst jakéhokoli jiného savce. Na 1 cm²
má 155 000 chlupů. Když vydra plave, její kožich zadržuje vrstvu 
vzduchu, a ta slouží jako izolace (  3/17)g

Hebrejcům 10:26

stezce (Př 12:28)

Jonáš (Jon 1:16)

Samson - Dalile (Sd 16:17)

„Země je plná tvých výtvorů. Je tu veliké a širé moře, hemží se v něm 
nespočet tvorů, malých i velkých.“ (Žalm 104:25b, 26)
Souš, rostliny, světelná tělesa, ryby, ptáci, lidé. (1Mo 1. kap)



Doplň správné slovo: „Moudrý syn se nechá svým otcem ..., 
ale posměvač nenaslouchá kárání.“

První Jehovův velekněz; byl z kmene Levi.

Která 2 zvířata nesměli Izraelité zapřáhnout spolu?

„Vždyť dozorce je Boží správce, a proto musí být bez obvinění, 
nesmí být tvrdohlavý ani vznětlivý, nesmí to být opilec ani násilník 
a nesmí toužit po nečestném zisku.“

„Mohla bych prosím jít na pole a paběrkovat tam klasy za někým, 
kdo mi to dovolí?“

Podle čeho můžeme poznat Jehovovi neviditelné vlastnosti, 
které má a jsou jasně vidět?



Býka s oslem (5Mo 22:10)

Titovi 1:7

poučit (Př 13:1)

Áron (Heb 5:4)

Rut - Noemi (Rut 2:2)

„Jsou jasně vidět už od stvoření světa, protože je lidé 
můžou pochopit z vytvořených věcí.“ (Ří 1:20)



Doplň správné slovo: „ ... touží, a přesto nic nemá, 
ale pilnému se bude dařit dobře.“

Nejstarší syn krále Saula věrný Jehovovu uspořádání; měl o 30 let
mladšího blízkého přítele a invalidního syna.

Jak se jmenoval pramen, z kterého teče voda Ezekjášovým tunelem 
do rybníka Siloe? (Byl zde pomazán král Šalomoun.)

„Starší, kteří dobře vedou sbor, si zaslouží dvojnásobnou úctu, 
hlavně ti, kteří se namáhají při kázání a vyučování.“

„Izrael před Filištíny utekl a utrpěl těžkou porážku. Zemřeli i tvoji dva
synové, Chofni a Pinechas, a Filištíni se zmocnili truhly pravého Boha.“

Co se mohlo předkládat jako zápalná oběť za hříchy? (3Mo)



Gichon (1Kr 1:33; 2Pa 32:30)

1. Timoteovi 5:17

Lenoch (Př 13:4)

Jonatan (1Sa 14:49; 23:16-18; 2Sa 4:4)

Muž z Benjamina - Elimu (1Sa 4:17)

Ovečka, kozička, hrdlička, holoubata, efa mouky (3Mo 5:4-9)



Doplň správné slovo: „Dlouhým ... onemocní srdce, 
ale naplněná touha je stromem života.“

Velekněz, který svrhl samozvanou královnu Atalju.

Jaké krásné ptáky dovážela Šalomounova flotila taršišských lodí 
(spolu se zlatem, stříbrem, slonovinou a opicemi)?

Skutky 5:29

„Náš Bůh, kterému sloužíme, nás dokáže zachránit ... i z tvých rukou ... 
Ale i kdyby to neudělal, ať je ti známo ..., že tvým bohům nebudeme 
sloužit.“

Jmenuj egyptskou ránu, kterou Jehova uskutečnil a kvůli 
které bylo zamořeno celé území obojživelníky?



Pávy (1Kr 10:22)

„Petr a ostatní apoštolové odpověděli: ,Musíme poslouchat 
především Boha, ne lidi.ʻ“

čekáním (Př 13:12)

Jehojada (2Kr 11:15, 16)

Chananjáš, Mišael a Azarjáš (Šadrak, Mešak a Abednego)
 - králi Nebukadnecarovi (Da 3:16-18)

Žáby (2Mo 8:1-3)


