
KVÍZ 3

1. Keď sa Ježiš dopočul o Lazárovej chorobe, išiel za ním, 
    aj keď vedel, že
 a) mu nedokáže pomôcť
 b) Lazár je už zdravý
 c) Lazár zomrel
 d) že ho na ceste zastavia Rimania

2. Ježiš povedal učeníkom, že je rád, že prišiel neskoro, pretože 
 a) Lazár bol už starý
 b) Lazárova smrť im pomohla pochopiť pravdu o vzkriesení
 c) Mária a Marta potrebujú viac veriť
 d) bol vyslabnutý z množstva zázrakov, ktoré robil

3. Ježiš Marte povedal: 
 a) Tvoj brat znovu vstane.
 b) Lazár nezomrel, len spí.
 c) Neboj sa, stretneš Lazára v nebi.
 d) Nemohol som prísť skôr – bál som sa nepriateľov.

4. Keď za Ježišom prišla Mária, povedal jej: 
 a) Povedz mi Lazárove posledné slová.
 b) Pretože si mi neuverila, nevzkriesim ho.
 c) Neplač, lebo to svedčí o tom, že mi neveríš.
 d) Ukáž mi miesto, kam ste ho pochovali.

5. Ježiš prikázal, aby odvalili kameň na hrobe, 
    ale Marta namietala, že
 a) je príliš ťažký
 b) Lazárove telo už bude v rozklade
 c) treba nechať mŕtvych odpočívať
 d) kameňom môže pohnúť aj sám Ježiš

6. Ježiš Marte odpovedal: 
 a) Zmĺkni.
 b) Modli sa za svojho brata.
 c) Ak budeš veriť, uvidíš Božiu slávu.
 d) Lazár len spí.

7. Lazár po Ježišových slovách ... vyšiel z hrobu. 
 a) „Lazár, poď von.“
 b) „Nech hrob vydá Lazára.“
 c) „V mene Božom vyjdi z hrobu.“
 d) „Lazár, Lazár, Lazár, vráť sa medzi nás.“

8. Keď Lazár vyšiel z hrobu,
 a) bol znovu mladý
 b) vedel lietať
 c) tvár mu žiarila ako tvár anjela
 d) mal na sebe pohrebné handry

9. Keď Lazár vyšiel z hrobu, Ježiš povedal:
 a) Dajte mu najesť.
 b) Nedotýkajte sa ho.
 c) Rozviažte ho a nechajte ísť.
 d) Si to ty, Lazár?

10. Od Ježišovho hrobu neodvalil kameň nijaký človek, pretože 
 a) ho strážili rímski vojaci 
 b) bol otočený na východ k Jeruzalemu 
 c) kameň sa rozpadol na prach
 d) ani jedna z možností
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