KVÍZ 2

N04 Chlieb z neba (Animované biblické príbehy)

1. Raz keď Ježiš kázal zástupu, prišli k nemu učeníci, pretože
a) v zástupe boli špióni
b) sa začalo zvečerievať
c) Ježiš odpadával od únavy
d) ľudia nepočuli, čo Ježiš hovoril

6. Tento chlapec mal
a) päť rybiek a dva bochníky chleba
b) len toľko jedla, aby sa najedol Ježiš a učeníci
c) len päť chlebov a dve rybky
d) dosť jedla pre 5000 mužov

2. Učeníci Ježišovi navrhli, aby
a) vyprosil pre nich mannu z neba
b) poslal ľudí preč
c) ukázal ľuďom miesto, kde ulovia nejaké ryby
d) že pôjdu kúpiť 200 bochníkov chleba

7. Predtým ako dal Ježiš jedlo zástupu,
a) lámal chlieb a požehnal víno
b) poďakoval a požehnal jedlo
c) zaspieval pieseň
d) povedal: Tí, čo vo mňa veria, nebudú nikdy hladní!

3. Ježiš učeníkom na ich návrh povedal
a) aby verili v jeho moc
b) aby dali ľuďom jesť
c) že ak nezoženú chlieb, nebudú viac jeho učeníkmi
d) že prišiel kŕmiť len ich ľudskú myseľ a nie telo

8. Keď Ježiš požehnal jedlo,
a) povedal ľuďom, aby sa postavili do radu
b) začal ho ľuďom hádzať
c) každému ho potom osobne podal
d) dával jedlo učeníkom a tí ho dávali zástupu

4. Ježiš učeníkov poslal medzi ľudí, aby
a) zistili, koľko majú jedla
b) vyzbierali peniaze
c) našli pekárov a rybárov
d) sa modlili za zahnanie hladu

9. Keď Ježiš jedlo rozdával, bolo ho
a) toľko, že ešte ostalo 12 plných košov
b) toľko, že sa najedlo 1500 ľudí
c) málo pre všetkých
d) dosť, ale len pre tých, ktorí mali najväčšiu vieru

5. Učeníci zistili, že jedlo má len jeden
a) rybár
b) chlapec
c) malomocný
d) pekár

10. Keď sa Ježiš opýtal učeníkov, či ho chcú opustiť. Peter povedal že nie, lebo
a) sa stane židovským kráľom
b) chápu slová večného života
c) sa pri ňom budú mať dobre
d) uverili a spoznali, že je Syn Boží

