Pro děti a jejich rodiče
Velikonoční doplňovačka:

H

Velikonoční omalovánky:

král
vyvedl z Egypta Boží lid
majitel vinice
evangelista
syn Noemi
misionář
zapřel Krista
mladší syn Izákův
prodal své prvorozenství
svedl Evu
prchal před Bohem
jedna z prvních křesťanek

!
Tajenka:

Obrázek si také můžeš vybarvit
Herodes, Mojžíš, Nábot, Jan, Obed, Pavel, Petr, Jákob, Ezau, had, Jonáš, Lýdie

Řešení:

Pro děti a jejich rodiče

Pro děti a jejich rodiče
Velikonoční kvíz - Cesta s Ježíšem:

Pro děti a jejich rodiče

1. Kdo řekl Marii, že se jí narodí syn?
a) Poznala to sama		
b) Řekl jí to anděl
c) Dozvěděla se to od lékařů

9. Proč byl Ježíšův hrob třetího dne prázdný?
a) Protože ho Bůh vzkřísil
b) Protože židé Ježíšovo tělo spálili a popel hodili do Jordánu
c) Protože si ho jeho matka nechala přenést do rodinné hrobky

2. Kde se Ježíš narodil?
a) Doma v Nazaretu		
c) V judském Betlémě

10. Který z apoštolů uvěřil v Kristovo vzkříšení jako poslední?
a) Natanael 		
b) Tomáš
c) Jidáš

b) V Jerichu

3. Jak se jmenovali pozemští Ježíšovi rodiče?
a) Abraham a Sára		
b) Josef a Marie
c) Zachariáš a Alžběta

11. Jak dlouho se vzkříšený Ježíš zjevoval učedníkům?
a) Celý jeden rok		
b) Nezjevil se nikomu
c) 40 dnů

4. Kam odešel Ježíš před začátkem svého působení?
a) Do školy, aby se mohl stát učitelem
b) Postil se na poušti
c) Vzdělával se doma

12. Jakou pomoc dal Bůh apoštolům?
a) Seslal jim Ducha svatého
b) Zabil všechny jejich nepřátele
c) Už se o ně nestaral

6. Jak se jmenoval svátek, kdy byli všichni učedníci pohromadě?
a) Vánoce,			
b) Velikonoce,
c) Letnice,			
d) Helloween
7. Slaví židé velikonoce?
a) neslaví, jsou to křesťanské svátky
b) ano, radují se z Kristova ukřižování
c) ano, připomínají si vyvedení z egyptského otroctví
8. Kdo z apoštolů byl na Golgotě při ukřižování Pána Ježíše?
a) Byli tam všichni i s Jidášem
b) Jenom apoštol Jan
c) Nikdo – všichni se báli a zůstali doma za zamčenými dveřmi

13. V jakém městě byl Duch svatý seslán?
a) V Betlémě			
b) V Jerichu		
c) V Jeruzalémě
14. Co dělali apoštolové, po seslání Ducha svatého?
a) Měli radost a spokojeně šli domů
b) Shromaždovali se ke společným modlitbám a dělili se o jídlo
c) Nechápali, co se děje, nevěděli, co mají dělat
15. Co po seslání Ducha přivedlo ke křtu další lidi?
a) Petrovo kázání
b) Úžas nad množstvím ohnivých jazyků
c) Výzva Jana Křtitele
Řešení:

1b, 2c, 3b, 4b, 5c, 6c, 7c, 8b, 9a, 10b, 11c, 12a, 13c, 14b, 15a

5. Když Ježíš začal plnit úkol, který mu Bůh svěřil, vybral si:
a) 12 úředníků 		
b) 12 politiků		
c) 12 učedníků

