N01 Ján Krstiteľ (Animované biblické príbehy)

KVÍZ 3
1. Keď Alžbeta povedala susedom a známym,
že dieťa sa bude volať Ján, zdalo sa im to zvláštne, pretože
a) nikto v rodine sa nevolal Ján
b) nikto ešte nepočul meno Ján
c) si mysleli, že sa bude volať Dávid
d) Ján bolo rímske meno

6. Herodes by nechal Jána na pokoji, ale ....
ho prinútil/a zbaviť sa ho.
a) jeho otec Herodes Veľký
b) jeho žena Herodiada
c) jeho syn Herodesík
d) rímsky vládca, cisár Augustus,

2. Aj keď Zachariáš nemohol rozprávať, jasne celej rodine
oznámil, že sa chlapec bude volať Ján a to tak, že
a) ukázal na dvere do kuchyne
b) dvakrát palicou poklepal po zemi
c) napísal na tabuľku meno: Ján
d) použil posunkovú reč

7. Mnohí verili, že Ján je Mesiáš. Ján
a) si nebol istý, či je Mesiáš
b) vedel, že nie je Mesiáš
c) vedel, že Mesiáš je v srdci každého človeka
d) veril, že je Mesiáš

3. Keď Zachariáš napísal meno Ján,
a) vrátila sa mu reč
b) začal rozprávať, ale jeho hlas znel ako hlas starej ženy
c) omdlel
d) stratil aj zrak
4. Zachariáš prorokoval, že Ján bude
a) kráľ Izraela, ale nie Júdu
b) bojovník proti Herodesovej armáde
c) Boží prorok
d) učiteľ zákona
5. Zachariáš povedal, že ako prorok bude Ján
a) mocnejší ako Ježiš
b) väčší ako všetci ostatní proroci
c) prenasledovaný Herodesom
d) pripravovať cestu Pánovi

8. Ján obvinil Herodesa, že ukradol
a) ženu svojmu bratovi
b) trón svojmu bratovi
c) brošňu svojej mame
d) palác svojej sestre
9. Herodes nechcel zabiť Jána, pretože
a) v hĺbke srdca veril jeho posolstvu
b) mu to poradil jeho priateľ Kaifáš
c) nemal dosť vojska, aby mohol Jána zatknúť
d) sa bál ľudí
10. Keď Ježiš prišiel za Jánom aby ho pokrstil,
a) Ján váhal, lebo si myslel, že nie je hoden pokrstiť Mesiáša
b) Ježiš najprv pokrstil Jána a potom Ján Ježiša
c) Ján odmietol a povedal, že Ježiš nemusí byť pokrstený
d) Ján váhal, lebo si nebol istý, ako pokrstiť Ježiša

