KVÍZ 2

N15 Lazár žije (Animované biblické príbehy)

1. Ježiš povedal, že tí, čo konali dobro, budú vzkriesení
a) k životu a tí, čo konali zlo, k odsúdeniu
b) len čiastočne
c) bez topánok
d) len na jeden deň

6. Ježiš farizejom povedal, že tak ako Jonáš, aj on
a) bude „pochovaný“ a potom ožije
b) bude kázať v Ninive
c) bude kázať hriešnikom
d) zažije búrku na mori

2. Ježiš povedal, že neexistuje väčší prejav lásky, ako keď
a) niekto povie: Milujem ťa
b) niekto dá svojim priateľom darček
c) niekto dá život za svojich priateľov
d) niekto usporiada pre priateľov hostinu

7. Ježiš vedel, že bude zabitý. Čo iné sa mu malo ešte stať?
a) Mal byť vydaný do rúk pohanom.
b) Mal byť zbičovaný.
c) Mali sa mu posmievať.
d) Všetky predchádzajúce možnosti.

3. Marta sa hnevala, že musí robiť všetku prácu sama
a Ježišovi povedala:
a) Pouč moju sestru o dôležitosti služby.
b) Prikáž Márii pozametať izbu.
c) Nerozprávaj, kým nedokončím robotu.
d) Pane, nevadí ti, že kým ja obsluhujem,
Mária len sedí a počúva?

8. Ježiš o svojom vzkriesení povedal, že
a) vyraší ako kvety na jar
b) jedna hviezda padne a namiesto nej zažiari iná
c) je to len povera
d) vstane

4. Ježiš Marte odpovedal:
a) Máriu musím učiť viac ako teba.
b) Mária bude musieť všetko sama poupratovať.
c) Mária si vybrala správne.
d) Mária nezíska požehnanie ako ty.
5. Ježiš povedal, že tí, čo čakajú na znamenie, sú
a) rozvážni
b) zlí a bezbožní
c) spravodliví
d) svätí

9. Keď učeníci počuli, že Ježiš má byť zradený a zabitý,
a) opustili ho
b) sľúbili, že Ježiša ochránia
c) Peter povedal, že sa to nesmie stať
d) Peter sa pripravil na boj
10. Učeníci odhovárali Ježiša, aby nešiel za Lazárom, lebo
a) si mysleli, že Lazár nezomrel
b) nechceli, aby sa od Lazára nakazil
c) to bolo ďaleko a Ježiš bol unavený
d) to bolo blízko Jeruzalema, kde na neho číhali nepriatelia

