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4. julij 2020 

 

VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA 

Od Ps 99 do 119 

 

1. V katerem besedilu so omenjeni Mojzes, Aron in Samuel in zakaj? 

(Ps 99,6) 

 

2. S kakšnim duhom moramo služiti Gospodu? (Ps 100,2) 

 

3. Katerih reči si David ni postavljal pred svoje oči? (Ps 101,3) 

 

4. S katerimi tremi pticami se je primerjal psalmist? (Ps 102,6.7 CHR; 

102,7.8 SSP/EKU) 

 

5. Kdo dela družbo ladjam na morju? (Ps 104,26) 

 

6. Zakaj so se Egipčani veselili, da so Izraelci odšli iz Egipta?           

(Ps 105,38) 

 

7. Kateri greh Izraelcev je omenjen v Ps 106 po besedilu: "Pomešali 

so se s poganskimi narodi." (Ps 106,35.36) 

 

8. Kaj je Gospod napravil za svoja čudovita dela? (Ps 111,4) 

 

9. Skozi katera vrata stopajo pravični? (Ps 118,19.20) 

 

10. Kako bo mlada oseba ohranila svojo pot brez madeža? (Ps 119, 9)



11. julij 2020 

 

VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA 

Od Ps 120 do 142 

 

1. Kaj je psalmist imel kot simbol za Gospoda, od kogar dobiva 

pomoč? (Ps 121,1.2) 

 

2. Kaj prosijo Gospoda siti ali nasičeni zaničevanja? (Ps 123,3.4) 

 

3. Kje piše: "Z dobrotami obsiplji, o Gospod, dobre." (Ps 125,4) 

 

4. Kdo je najboljši varuh? (Ps 127,1) 

 

5. Kje piše: "Po hrbtu so mi orali orači." (Ps 129,3) 

 

6. S čim se ni pečal ali za čim se ni poganjal David? (Ps 131,1) 

 

7. Kaj je bilo v pesmi ukazano njim, ki ponoči služijo v Gospodovi 

hiši? (Ps 134,1) 

 

8. Kako so opisani maliki v nekem besedilu, ki smo ga prebrali ta 

teden? (Ps 135,15-18) 

 

9. Kam so Izraelci med sužnostjo obešali glasbila? (Ps 137,1.2) 

 

10. Kaj Bog dela za siromake in potrebne? (Ps 140,12 CHR; 140,13 

SSP/EKU) 



18. julij 2020 

 

VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA 

Od Ps. 143 do Prg 17 

 

1. Poišči besedilo: "Svoje roke razprostiram proti tebi." (Ps 143,6) 

 

2. Kako je smrt opisana v enem izmed psalmov, ki smo jih prebrali v 

tem tednu? (Ps 146,4) 

 

3. Kako vemo, da Bog skrbi za zvezde? (Ps 147,4) 

 

4. Kaj naj delajo otroci, kadar jih vabijo grešniki? (Prg 1,10) 

 

5. Kaj nam bo prineslo dolgo življenje in mir? (Prg 3,1.2) 

 

6. Kaj ima Gospod pred očmi? (Prg 5,21) 

 

7. Kaj poosebljena modrost svetuje sprejeti namesto zlata in srebra? 

(Prg 8,10) 

 

8. Kaj se zgodi s spominom pravičnega in 

krivičnega/brezbožnega/hudobnega? (Prg 10,7) 

 

9. Kaj vrla žena pomeni svojemu možu? (Prg 12,4) 

 

10. Kaj je siva glava? (Prg 16,31) 



25. julij 2020 

 

VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA 

Od Prg 18 do Prd 6 

 

1. Česa se veseli bedak ali norec? (Prg 18,2) 

 

2. S čim se ljudje najpogosteje hvalijo? (Prg 20,6) 

 

3. K čemu naj nagnemo svoje uho in obračamo svoje srce? (Prg 22,17) 

 

4. Česa neumnež ne dela pri mestnih vratih? (Prg 24,7) 

 

5. S čim je primerjano bedakovo ponavljanje neumnosti? (Prg 26,11) 

 

6. Kaj se utegne zgoditi njemu, ki naglo obogati? (Prg 28,22) 

 

7. Kaj je za lenuha lažje in kaj težje opravilo? (Prg 26,15) 

 

8. Katere štiri živali so modrejše od modrijanov? (Prg 30,24-28) 

 

9. Kaj si je privoščil Salomon in kaj je ugotovil? (Prd 2,1-11) 

 

10. Kdo jé svoje meso? (Prd 4,5) 

 



1. avgust 2020 

 

VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA 

Od Prd 7 do Iz 6 

 

1. Kako naj ravnamo, kadar o nas krožijo govorice? (Prd 7,21.22) 

 

2. Kaj vedo mrtvi? (Prd 9,5) 

 

3. Zakaj naj se spominjamo Stvarnika, ko smo mladi? (Prd 12,1) 

 

4. Čemu je treba poloviti male lisice? (Vp 2,15) 

 

5. Med katerimi dišavnicami je omenjen žafran? (Vp 4,14) 

 

6. S katerimi simboli je predstavljena nevesta, in sicer kot lepa, čista 

in strašna? (Vp 6,10) 

 

7. Kolikšno moč ima ljubezen? (Vp 8,6) 

 

8. Kako je možno meč uporabiti za poljedelstvo? (Iz 2,4) 

 

9. Kaj bo sedem žen prosilo enega moža? (Iz 4,1) 

 

10. Kaj se je zgodilo z ljudstvom, ker ni imelo spoznanja? (Iz 5,13) 



8. avgust 2020 

 

VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA 

Od Iz 7 do 28 

 

1. Kaj je bilo naročeno preroku narediti s postavo in pričevanjem?  

(Iz 8,16) 

 

2. Kako je opisano sožitje ljudi in živali na novi zemlji?  

(Iz 11,6-9) 

 

3. Kako je Izaija opisal Satanov padec? (Iz 14,12-15) 

 

4. Koliko časa so trajala najemnikova leta? (Iz 16,14) 

 

5. Pred kom se bodo tresli egiptovski maliki? (Iz 19,1) 

 

6. Na koga so se zanašali Izraelci med Sargonovim obleganjem?  

(Iz 20,5) 

 

7. Kje Izaija omenja klobčič? (Iz 22,18) 

 

8. Kaj je bilo naročeno tarsiški hčeri? (Iz 23,10) 

 

9. Kako bodo verni pozdravili Kristusa, ko ga bodo zagledali?  

(Iz 25,9) 

 

10. Kaj se bo dogajalo z Izraelom, ko se bo ukoreninil Jakob?  

(Iz 27,6) 



15. avgust 2020 

 

VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA 

Od Iz 29 do 49 

 

1. Kaj odgovori branja vešč človek, če mu dajo brati zapečateno 

pismo? (Iz 29,11) 

 

2. Kje ima Gospod svoj ogenj in svojo peč? (Iz 31,9) 

 

3. Kje piše besedilo: »Preiskujte Gospodovo knjigo.« (Iz 34,16) 

 

4. Kaj so značilnosti svete poti ali poti svetosti? (Iz 35,8) 

 

5. Kje Izaija omenja sončno uro? (Iz 38,8) 

 

6. Kdo se primerja s kapljico vode in s prahom? (Iz 40,15) 

 

7. Kaj je zvestim obljubljeno pri hoji skoz ogenj in vodo? (Iz 43,2) 

 

8. Kdo ne sme reči: »Kaj delaš?« (Iz 45,9) 

 

9. Kje je mir primerjan z reko? (Iz 48,18) 

 

10. Kdo je rekel: »Gospod me je pozabil.« (Iz 49,14) 



22. avgust 2020 

 

VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA 

Od Iz 50 do Jer 5 

 

1. Za kateri namen nam je Bog dal jezik? (Iz 50,4) 

 

2. Kje sta v svetopisemskih odlomkih za ta teden omenjena Abraham 

in Sara? (Iz 51,2) 

 

3. Katera besedila govore o Mesijevem trpljenju? (Iz 53,2-12) 

 

4. Kje piše, da voda ne bo več prekrila vse zemlje, kakor jo je v 

Noetovih dneh? (Iz 54,9) 

 

5. V katerem besedilu je omenjen/a molitveni/a dom/hiša? (Iz 56,7) 

 

6. Kdo bo podedoval goro Božje svetosti? (Iz 57,13) 

 

7. Kaj se zgodi, ko je pravičnost poteptana? (Iz 59,14) 

 

8. Kaj je obljubljeno sionski hčeri, ki predstavlja Božje otroke? (Iz 

62,3) 

 

9. Katero dvoje zlo je naredilo Božje ljudstvo? (Jer 2,13) 

 

10. S katerim namenom Bog daje pomladanski/zgodnji in 

jesenski/pozni dež ob svojem času? (Jer 5,24) 



29. avgust 2020 

 

VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA 

Od Jer 6 do 28 

 

1. Kaj bodo pastirji naredili sionski hčeri? (Jer 6,2.3) 

 

2. Kaj se bo zgodilo s sionsko hčerjo, ker ni balzama in zdravnika v 

Gileadu? (Jer 8,22) 

 

3. S čim se smemo hvaliti? (Jer 9,23.24 CHR; 9,22.23 SSP/EKU) 

 

4. Kaj je uporabljal Bog, da so nastali zemlja, svet in nebesa?  

(Jer 10,12) 

 

5. Kaj so naredili ali pa delajo pastirji z Božjim vinogradom in z 

drugo njegovo lastnino? (Jer 12,10) 

 

6. Kdo je s svojim grehom povzročil, da se je starodavni Izrael 

razselil po svetu? (Jer 15,3.4; 2 Kr 21,11) 

 

7. Kaj nam Gospod sporoča po lončarju? (Jer 18,1-6) 

 

8. Kaj je dejal Jeremija za svoj rojstni dan? (Jer 20,14) 

 

9. Kje piše, da se bo Izrael imenoval "Gospod naša pravičnost"?  

Jer 23,6) 

 

10. Koliko časa so Izraelci preživeli v Babilonu kot sužnji?  

(Jer 25,11; tudi 29,10) 



5. september 2020 

 

VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA 

Od Jer 29 do 52 

 

1. Koga bo prizadel Gospodov vihar? (Jer 30,23) 

 

2. V čem je bistvo nove zaveze, kakor nam to opisuje Jeremija?  

(Jer 31,31-33) 

 

3. S čim so Izraelci dražili/jezili Gospoda? (Jer 32,29) 

 

4. Kaj so naredili Izraelci z navodilom glede sužnjev hebrejske 

narodnosti, ki jim ga je dal po izhodu iz Egipta? (Jer 34,13.14) 

 

5. Kaj je bila Gospodova beseda po preroku Jeremiju za kralja 

Zedekija? (Jer 37,17) 

 

6. Kje je kaldejska vojska dohitela in prijela judovskega kralja 

Zedekija? (Jer 39,5) 

 

7. Kdo ni bil umorjen, ker je imel na polju skrite zaklade? (Jer 41,8) 

 

8. Kdo je prinašal kadilo nebeški kraljici? (Jer 44,14-17) 

 

9. Katero prerokovanje se spolnilo nad Babilonom? (Jer 50,35-39) 

 

10. Koliko judovskih ujetnikov je kralj Nebukadnezar skupaj odpeljal 

v ujetništvo po treh obleganjih dežele? (Jer 52,28-30) 



12. september 2020 

 

VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA 

Od Žal 1 do Ezk 16 

 

1. Kaj se je zgodilo duhovnikom med iskanjem jedi? (Žal 1,19) 

 

2. Kaj utegne biti v blaginjo človeku? (Žal 3,26.27) 

 

3. Kaj se je dogajalo s kožo na ljudeh zaradi silne/vroče lakote? (Žal 

5,10) 

 

4. Kdo je dobil kakor diamant trdo čelo? (Ezk 3,8.9) 

 

5. Kako vemo, da v prerokovanjih en dan pomeni eno leto? (Ezk 4,6) 

 

6. Zakaj bodo starši in otroci jedli drug drugega v Jeruzalemu?  

(Ezk 5,10-12) 

 

7. Zakaj je bilo treba pripraviti verigo? (Ezk 7,23) 

 

8. Komu je bilo treba zaznamovati čelo? (Ezk 9,4) 

 

9. Kaj bodo spoznali Izraelci, ko jih bo Bog razkropil med narode? 

(Ezk 12,15) 

 

10. Kdo ne bi mogel kljub svoji popolnosti rešiti niti svojih otrok in 

zakaj? (Ezk 14,13-20) 

 



19. september 2020 

 

VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA 

Od Ezk 17 do 38 

 

1. Kdo je visoko drevo ponižal in zeleno drevo posušil, nizko drevo 

pa je povišal in mu omogočil zeleneti? (Ezk 17,24) 

 

2. Čemu je dana sobota? (Ezk 20,12) 

 

3. Kaj vse je postalo žlindra? (Ezk 22,17-19) 

 

4. Kaj je Božje svetišče pomenilo Izraelcem? (Ezk 24,21) 

 

5. Kaj vse so prodajali v Tarsisu? (Ezk 27,12.13) 

 

6. V čem je bil greh tirskega kralja? (Ezk 28,2) 

 

7. Kakšen ogenj čaka »Hudiča in njegove angele«, kakor se je izrazil 

Jezus v Mt 25,41? (Ezk 28,18) 

 

8. Kateri kralj je opisan kot zmaj, ki leži sredi rek? (Ezk 29,3) 

 

9. Kaj bo doživel brezbožnik, če se bo vrnil s svoje grešne poti?  

(Ezk 33,14.15) 

 

10. Kaj se bo zgodilo z opustošeno deželo? (Ezk 36,35) 



26. september 2020 

 

VPRAŠANJA IZ REDNEGA BRANJA SVETEGA PISMA 

Od Ezk 39 do Dan 12 

 

1. Zakaj je Bog skril svoje obličje pred Izraelovo hišo? (Ezk 39,24) 

 

2. Kakšna vrata sta imela svetišče in svet prostor? (Ezk 41,23 CHR/EKU; 

41,23.24 SSP) 

 

3. Katere dolžnosti so zaupane duhovnikom? (Ezk 44,23.24) 

 

4. Katere lastnosti so imeli mladeniči, ki jih je babilonski kralj 

pripeljal iz Palestine v Babilon? (Dan 1,4) 

 

5. Kdo edini odgrinja pajčolan s prihodnosti? (Dan 2,28) 

 

6. Kaj je Nebukadnezar rekel trem mladeničem, ko so prišli iz peči? 

(Dan 3,28-30) 

 

7. Na koga se je nanašalo prerokovanje o ogromnem drevesu, o 

katerem je sanjal kralj Nebukadnezar? (Dan 4,17-19) 

 

8. Kdo je obvaroval Daniela med levi? (Dan 6,21.22 CHR; 6,22.23 

SSP/EKU) 

 

9. Kaj se bo zgodilo s spoznanjem Svetega pisma v zadnjih dneh? 

(Dan 12,4.9) 

 

10. Kdaj bo prerok Daniel nagrajen za svojo zvesto službo Bogu? 

(Dan 12,13) 


