Ježíš Kristus

ČLOVĚKA
BOHA

VOLÁ

HŘÍŠNÍKY

ZACHRÁNCE

SYN
SYN

DARUJE SE

UZDRAVUJE
DARUJE
ŽIVOT

JE BLÍZKO

A VÍNO

LIDEM
ZLO

ZAHÁNÍ
JAKO CHLÉB

NÁŠ
NEMOCNÉ

Spoj slova, která patří k sobě. Nadpisy ze sešitku ti pomohou.
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Spoj slova, která patří k sobě. Nadpisy ze sešitku ti pomohou.

Kristus znamená

Ježíš z Nazareta

a) Ježíšovo příjmení
b) Ježíšův titul, tedy něco jako „magistr“ nebo „doktor“
c) Ježíšovu přezdívku, kterou mu říkali jeho přátelé

Ježíš nás chtěl osvobodit
a) od chození do školy
b) od povinností
c) od bolesti, nemoci a smrti

Josef šel s Marií do Betléma

a) protože císař Augustus vyhlásil sčítání lidu
b) protože se tam konaly vánoční trhy
c) protože tam měla Marie příbuzné

Když Ježíš vyrostl, odešel
a) studovat do Jeruzaléma
b) na poušť
c) pracovat jako rybář

Když Ježíš procházel městy a vesnicemi, říkal lidem
a) Poklekněte přede mnou, protože jsem král.
b) Polepšete se, nebo vás Bůh potrestá!
c) Přiblížilo se Boží království.

Mezi dvanáct Ježíšových učedníků nepatřil
a) Pavel
b) Šimon Petr
c) Jidáš

Ježíš nevzkřísil

a) mládence z Naimu
b) apoštola Petra
c) Lazara

Jidáš

a) zabil Ježíše
b) prozradil vojákům, kde Ježíše najdou, a nechal si za to zaplatit
c) byl rád, když Ježíš zatkli

Ježíš z Nazareta
Před svou smrtí slavil Ježíš se svými učedníky
a) židovské Velikonoce
b) svátek Purim
c) příchod jara

Ježíš se před svou smrtí modlil na místě, kterému se říká
a) Golgota
b) Getsemanská zahrada
c) Emauzy

Ježíš byl předveden před římského místodržícího, který se jmenoval
a) Pilát Pontský
b) Pinocchio
c) Šimon Petr

Ježíš

a) byl tři dny opravdu mrtvý
b) nikdy nebyl mrtvý
c) byl jen v bezvědomí

Ježíš svou smrtí a vzkříšením zachránil
a) všechny, kteří dokázali žít bez hříchu
b) všechny, kteří jeho záchranu přijímají
c) všechny lidi a také všechny živé tvory

Po svém vzkříšení Ježíš řekl

a) Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
b) Máte, co jste si zasloužili.
c) Nechejte mě odejít!

Ježíš dal svým učedníkům

a) peníze
b) příkaz, aby založili církev
c) moc v jeho jménu uzdravovat, vyhánět zlo, odpouštět hříchy a hlásat radostnou zvěst

Ježíš odešel

a) ke svému Otci a slíbil, že svým učedníkům pošle Pomocníka
b) ke své matce a slíbil, že až umřou, půjdou ze ním
c) do nebe a slíbil, že odtud bude pomáhat

Ježíš procházel městy a vesnicemi

Co si asi mohli říkat?
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