1. Biblia sa skladá z menej ako 70 kníh.
2. Najdlhšia aj najkratšia kapitola Svätého písma sa nachádza v Knihe žalmov.
3. Biblia bola preložená do viac ako 1000 jazykov.
4. Biblia sa nachádza na štátnej vlajke jednej krajiny.
5. Markovo evanjelium sa začína Ježišovým rodokmeňom.
6. Boh zakázal Adamovi a Eve jesť jablká zo stromu poznania dobra a zla.
7. Svätý Jozef nepovedal v žiadnom z evanjelií ani jedno slovo.
8. V Treťom Petrovom liste sa píše najmä o tom,
aby sa kresťania nedali pomýliť mylnými učeniami tej doby.
9. Posledné slová celého Svätého písma sú:
„A ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“
10. Svätý Pavol stroskotal na Sicílii.
11. Sv. Lukáš si zarábal na živobytie vyrábaním stanov.
12. Lachaj roi je studňa, ktorú pomenovala Agar –
egyptská slúžka Abrahámovej ženy Sarai.
13. Eliáš uzdravil vodný prameň tým, že nasypal do vody soľ.
14. Jakubova studňa, pri ktorej sa stretol Ježiš so Samaritánkou, existuje dodnes.
15. Vo Svätom písme sa nenachádza slovo oceán.

Správne odpovede:
1. Nie – 73 kníh (46 SZ + 27 NZ) / 2. Áno – Ž 119 má 176 veršov a Ž 117 má iba 2 verše /
3. Áno – do viac než 1200 jazykov / 4. Áno – Dominikánska Republika. / 5. Nie – tak
začína Matúšovo evanjelium / 6. Nie – v Biblii sa nepíše, že by šlo o jablká / 7. Áno /
8. Nie – 3. Petrov list neexistuje / 9. Nie – Posledné slová sú (Zjv 22,21): „Milosť Pána
Ježiša nech je so všetkými.“ / 10. Nie – stroskotal na Malte (Sk 28, 1) / 11. Nie – podľa
všetkého bol lekár, stany vyrábal svätý Pavol / 12. Áno – (Gen 16, 14) / 13. Nie – bol to
Elizeus (2Kr 2, 20 – 22) / 14. Áno / 15. Nie – je v Ž 33 aj v Ž 104 / 16. Nie – vyobrazuje
sa s orlom

O2H žiť v pravde

16. Evanjelista Ján sa v umení vyobrazuje s levom.
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