
KVÍZ 3

1. Mnohí ľudia sa tešili na príchod Mesiáša, pretože proroci 
    predpovedali, že 
 a) bude dávať ľuďom jedlo
 b) vyhlási slobodu zajatým
 c) vyženie z Izraela Rimanov
 d) rozdá ľuďom majetok

2. Ježiš povedal, že bude vyvýšený tak, ako
 a) Cézar, keď získal moc v Ríme
 b) Dávid, keď zabil Goliáša
 c) had na púšti
 d) Eliáš na ohnivom voze

3. Ježiš povedal, že každý, kto v neho verí, 
 a) už nebude nikdy pokúšaný
 b) nebude nikdy chorý
 c) bude mať vždy peniaze
 d) nezahynie, ale má večný život

4. Farizeji obvinili Ježiša, že uzdravoval v sobotu. Ježiš im 
    ale pripomenul, že
 a) aj jeho Otec stále pracuje
 b) sobota už neplatí
 c) ak by ho neuzdravil, ten človek mohol nakaziť iných
 d) uzdravovanie nie je vôbec práca

5. Keď Ježiš slávnostne vošiel do Jeruzalema, farizeji mu povedali, aby 
 a) vyčistil chrám
 b) si dával pozor na tých, čo ho chcú zavraždiť
 c) napomenul svojich učeníkov
 d) sa vyhlásil za kráľa

6. Keď Ježiš uzdravil človeka, farizeji chceli vedieť,
 a) kto mu dal moc činiť také veci
 b) ako by aj oni mohli získať také schopnosti
 c) kedy odíde z mesta
 d) ako prišiel do Jeruzalema

7. Ježiš sa opýtal farizejov, či bol Jánov krst 
 a) vykonávaný správne
 b) od Boha alebo od ľudí
 c) vykonávaný morskou alebo riečnou vodou
 d) vykonávaný aj v sobotu

8. Ako odpovedali farizeji na Ježišovu otázku o Jánovom krste?
 a) Bol od Boha.
 b) Bol od Boha aj od ľudí.
 c) Bol od ľudí.
 d) Nevieme.

9. Ježiš sa po vzkriesení zjavil dvom učeníkom a tí
 a) ho hneď spoznali
 b) si mysleli, že je to duch a utiekli
 c) hneď vedeli, že je Mesiáš
 d) ho nespoznali 

10. Dvaja učeníci smútili nad Ježišovou smrťou, ale on
 a) im rozprával z Písma o Mesiášovi 
 b) pre nich urobil zázrak
 c) im ukázal videnie z neba
 d) im prikázal, aby mali dobrú náladu
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