KVÍZ 3

N22 Ježiš žije (Animované biblické príbehy)

1. Potom ako Ježiša zatkli, Peter... tak ako Ježiš predpovedal
a) sa postavil na čelo učeníkov
b) trikrát zaprel Ježiša
c) omdlel
d) vyjednával s Rimanmi, aby Ježiša pustili

6. Ježiš povedal Márii, aby
a) hovorila pošepky
b) poslúchala Rimanov, pretože ho premohli
c) nikomu nepovedala, že sa s ním stretla
d) sa ho nedotýkala, pretože ešte nebol v nebi

2. Za Pilátom prišiel Jozef z Arimatie a
a) obvinil ho z vraždy
b) povedal mu, že Ježiš bude vzkriesený
c) pýtal si Ježišovo telo
d) varoval ho pred židovskou vzburou

7. Keď stráž povedala kňazom a farizejom, čo videli a počuli
a) tí im zaplatili, aby povedali, že telo ukradli učeníci
b) farizeji uverili v Ježiša
c) veľkňaz obvinil vojakov, že ukradli telo
d) veľkňaz zakázal povedať Pilátovi o anjeloch

3. Keď si Jozef z Arimatie pýtal Ježišovo telo, Piláta prekvapilo, že
a) Ježiš už zomrel
b) Žid vstúpil do rímskej budovy
c) Jozef je Ježišov priateľ
d) Jozef sa nepoklonil a nepobozkal mu ruku

8. Tomáš nebol pritom, keď sa Ježiš zjavil učeníkom. Keď sa o
tom dozvedel
a) plakal ako dieťa
b) urazil sa
c) odmietol uveriť, kým sám neuvidí
d) išiel sa pozrieť k hrobu, či tam je Ježišove telo

4. Po Ježišovej smrti prišli za Pilátom židovskí vodcovia a obávali
sa, že
a) ľudia začnú uctievať Ježišov hrob
b) učeníci ukradnú jeho telo a povedia, že vstal z mŕtvych
c) Ježiš vstane z mŕtvych
d) zlosynovia znevážia Ježišov hrob
5. Veľkňaz a farizeji požiadali Piláta, aby
a) im dal Ježišove telo
b) otvoril hrob
c) aby ukryl Ježišove telo vo svojom paláci
d) dal strážiť Ježišov hrob

9. Ježiš Tomášovi a ostatným učeníkom povedal,
a) aby boli ako Tomáš, verili len tomu, čo vidia
b) aby hneď uverili, keď im niekto niečo povie
c) aby, častejšie čítali Bibliu, aby ho lepšie poznali
d) že, požehnaní sú tí, čo nevideli a predsa veria
10. Keď Ježiš odišiel do neba, učeníkom sa zjavili dvaja anjeli a
povedali im:
a) Ježiš sa už na zem nevráti.
b) Ježiš sa vám na tomto mieste zjaví každý rok.
c) Uvidíte Ježiša prichádzať tak, ako ste ho videli odísť.
d) Ježiš sa vráti, keď v neho všetci uveria.

