
KVÍZ 3

1. Keď satan pokúšal Ježiša, aby premenil kamene na chlieb, 
    Ježiš mu odpovedal: Človek nebude žiť samým chlebom, ale
 a) modlitbou a štúdiom
 b) mannou, ktorá prichádza z neba
 c) medom a mliekom
 d) každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst

2. V ďalšom pokušení vzal satan Ježiša na
 a) najvyšší kopec v Judsku
 b) horu Sinaj
 c) strechu Jeruzalemského chrámu
 d) Olivovú horu

3. Keď stáli na vrchole chrámu, satan Ježiša nahováral, aby 
 a) sa hodil dole
 b) odišiel do neba
 c) zoslal na bezbožných oheň z neba
 d) postavil krajší a väčší chrám, než ten, na ktorom stáli

4. Satan povedal Ježišovi, že ak skočí dole, 
 a) vráti sa mu pokoj 
 b) nebude musieť byť ukrižovaný za hriechy sveta
 c) nezomrie, ale bude žiť naveky
 d) zachránia ho anjeli 

5. Na satanove pokušenie aby skočil dole, mu Ježiš odpovedal: 
 a) Neobracaj dom môjho Otca na miesto pokušenia.
 b) Moje telo je nesmrteľné.
 c) Nepokúšaj Pána, svojho Boha.
 d) Nepokúšaj anjelov, aby ma zachránili.

6. Pri treťom pokušení vzal satan Ježiša
 a) na vrchol Šalamúnovho chrámu
 b) do maštale v Betleheme, kde sa narodil
 c) na veľmi vysoký vrch
 d) do podzemia k základom zeme

7. Satan ponúkol Ježišovi všetky kráľovstvá zeme, ak 
 a) sa hodí z vrchu dole 
 b) premení celý vrch na chlieb
 c) sa satanovi pokloní
 d) poprie, že Boh existuje

8. Keď satan odišiel, prišli anjeli a 
 a) liečili Ježišove zranenia
 b) posluhovali Ježišovi
 c) priniesli Ježišovi správu od Otca
 d) prehľadali okolie, či sa satan niekde neskryl

9. Po satanovom pokúšaní sa Ježiš vrátil 
 a) so svojimi učeníkmi do Jeruzalema 
 b) s troma mudrcmi do Betlehema 
 c) v moci Ducha do Galilei 
 d) s Jánom Krstiteľom do Nazareta 

10. Keď sa Ježiš vrátil do Galilei
 a) správy o ňom sa rýchlo rozšírili po okolí 
 b) nikto ho nepočúval
 c) vošiel do chrámu a vyhnal obchodníkov
 d) ľudia sa mu posmievali
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