
KVÍZ 2

1. Aby Ježiš presvedčil učeníkov, že bol naozaj vzkriesený
 a) ukázal im prázdny hrob
 b) povedal učeníkom aby sa dotkli jeho rán
 c) povedal ženám, aby učeníkov presvedčili
 d) poprosil Boha, aby prehovoril z neba

2. ... pod krížom uveril, že Ježiš je Syn Boží.
 a) Rímsky stotník (vojak)
 b) Kaifáš
 c) Pilát
 d) Celý svet

3. Od Piláta si Ježišovo telo vypýtal:
 a) Peter, jeho učeník.
 b) Jozef z Arimatie, člen Najvyššej židovskej rady.
 c) Kaifáš, židovský vodca.
 d) Lazar, ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych.

4. Pilát odmietol vydať Ježišovo telo.
 a) pravda  
 b) lož

5. Keď Pilát dovolil vziať telo, muž
 a) zabalil telo do plátna a uložil ho do nového hrobu
 b) zobral telo a dal ho židovským vodcom
 c) pochoval Ježišovo telo do hrobu kráľa Dávida
 d) priniesol Ježišovo telo, jeho matke Márii

6. Prvý kto zistil, že je hrob otvorený bol
 a) Jozef z Arimatie a Nikodém
 b) skupina žien s Máriou Magdalénou
 c) Peter, Jakub a Ján
 d) skupina kňazova a farizejov

7. Ženy potom ako sa im zjavil anjel
 a) povedali farizejom, že Ježiš bol vzkriesený 
 b) sa snažili zobudiť stráž
 c) padli na zem ako mŕtve
 d) utekali a povedali o tom učeníkom 

8. Keď Peter a Ján uvideli prázdny hrob, vedeli, že Ježiš vstal z 
    mŕtvych.
 a) pravda
 b) lož

9. Jedného dňa Jžišovi učeníci lovili ryby, ale nedarilo sa im. Ježiš 
    im z brehu zakričal, aby
 a) viac nelovili ryby ale ľudí
 b) hodili siete na pravú stranu lode
 c) opustili siete a išli kázať evanjelium do Etiópie
 d) sa vrátili, lebo sa blíži veľká búrka

10. Potom ako sa Ježiš zjavil učeníkom v Galileii
 a) bol vzatý do neba 
 b) 40 dní hovoril o kráľovstve Božom
 c) kráčal po vode Galilejského mora 
 d) napísal nové prikázania pre ľudí
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