Řešení kvízů k biblickým textům podle Ekumenického lekcionáře
1. díl - řada A
Část první – doba vánoční
Nevíme dne ani hodiny
Výzva k bdělosti
Kázání Jana Křtitele
Jan Křtitel
Jan Křtitel – víc než prorok
O Janu Křtiteli
Narození Ježíše Krista
Josef a anděl
Vánoční osmisměrka
Vánoční výzdoba
Jak to bylo?
Zvonek
Útěk do Egypta
Utečte!
Klanění pastýřů
Půjdem spolu do Betléma
Spatřili jsme jeho slávu
Na počátku bylo Slovo
Klanění mudrců
Tři králové
Ježíšův křest
Křest Pána Ježíše
Jan Křtitel o Ježíši
První Ježíšovi učedníci
Povolání učedníků
Ježíš si vybírá učedníky
Blahoslavenství
Kázání na hoře
Simeon a Anna
Hromnice
Jste světlem světa
Buďte solí země
Dovršení Zákona a
proroků
Smíření
Milujte své nepřátele
O odplatě
Zabezpečení života
O zabezpečení života
Proměnění na hoře
Proměnění

Bděte, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
Nevíme dne ani hodiny.
Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.
Čiňte pokání.
Vousy, pruhy na šatech, bota, kopec, ruka.
Jan byl víc než prorok.
Nám narodil se.
Andělova ruka, navíc malé okénko, krajková záclonka, větší okno, Josefův
rukáv.
Narodil se nám Spasitel.
Bílá nadílka.
Boží Syn.
Vánoce.
Narozený král.
Krutý Herodes.
Jména Ježíš.
Podívejme se.
Slovo se stalo tělem.
To Slovo se stalo tělem.
Pojďme se poklonit.
C, F
Vlnka, kapka vody, opasek Jana Křtitele, jeho vlasy, ocas holubice
Ježíš křtí Duchem svatým.
Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
Rybáři.
Pojďte, učiním z vás rybáře lidí.
Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi.
Blaze vám.
Spatřil Mesiáše.
Uvedení Ježíše do chrámu.
C, E
Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji.
Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco
proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem;
potom teprve přijď a přines svůj dar.

Dohodni se se svým protivníkem včas.
Dokonalost.
Milujte své nepřátele.
Větvička, zobák, skvrnka na hlavě, chybějící zelený list, menší poupě.
Nemějte starosti.
„To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“
To je můj milovaný Syn.

