JEZUSOVA SMRT IN VSTAJENJE
Vprašanja iz Svetega pisma

Otroke razdelimo v skupine, vsaka skupina dobi liste in pisala ter Sveto pismo. Ko se
pove vprašanje in možni odgovori, lahko odgovorijo takoj, pri čemer se pravilen
odgovor točkuje dvojno, lahko pa uporabijo Sveto pismo (pri tem se jim pove tudi
citat iz njega).

1. Kdo je bil prisiljen, da pomaga Jezusu nositi križ? - Mt 27,31-32
a) Peter
b) Simon iz Cirene
c) Jožef iz Arimateje
d) Nikodem

2. S kom je Jezus govoril na križevem potu? - Lk 23,27-31
a) s skupino jeruzalemskih žena
b) s Simonom iz Cirene
c) z Jožefom iz Arimateje
d) z Marijo Magdaleno

3. Kako vse je poimenovan kraj, kjer so Jezusa križali (več odgovorov)?
a) Kalvarija
b)Lobanja - Lk 23,33
c) Armagedon
d) kraj lobanje - Mt 27,33
e) Getsemani
f) Golgota - Mt 27,33

4. Ob kateri uri je bil Jezus križan? (po judovskem času) - Mr 15,25

a) ob 6. uri zjutraj
b) ob tretji uri
c) ob deveti uri
d) ob dvanajsti uri

5. Kdo je bil križan z Jezusom? - Mr 15,27
a) dva upornika
b) trije neverniki
c) dva razbojnika
d) dva morilca

6. V katerih jezikih je bil napis na Jezusovem križu, ki ga je dal napisati Pilat: »Jezus,
Nazarečan, Judovski kralj!« (več odgovorov) - Jn 19,19-20
a) aramejsko
b) latinsko
c) samarijsko
d) koptsko
e) grško
f) hebrejsko

7. Kaj od spodnjega je Jezus rekel na križu? (več odgovorov)
a) Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo? – Lk 23,34
b) Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. – Lk 23,46
c) Jaz sem pravičen mož.
d) Žena, glej tvoj sin. – Jn 19,26
f) Glejte, vaš kralj!
g) Izpolnjeno je. – Jn 19,30
h) Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil? – Mt 27,46

i) Gospod, ne prištevaj jim tega greha.
j) Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.

8. Kdo natančno je imenovan, da je stal ob Jezusovem križu?(več odgovorov) – Jn
19,25 - 26
a) Peter
b) Jezusova mati
c) sestra Jezusove matere
d) Marija iz Betanije
e) Marija Klopajeva
f) Jožef iz Arimateje
g) učenec, ki ga je Jezus ljubil
h) Marija Magdalena

9. Oba razbojnika, ki sta bila križana z Jezusom, sta se norčevala iz Jezusa? - Lk 23,4043
Drži
Ne drži

10. Kaj pomeni: »Elí, Elí, lemá sabahtáni?« - Mt 27,46
a) V tvoje roke izročam svojega duha
b) Odpusti, Oče, saj ne vedo kaj delajo.
c) Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
d) Še danes boš z menoj v raju.

11. Za koliko časa je med križanjem bila na zemlji tema? – Lk 23,44
a) 3 ure
b) 2 uri

c) 4 ure
d) 6 ur
f) 12 ur

12. Kaj se je zgodilo takoj po Jezusovi smrti? – Mt 27,51-53
a) zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje
b) prikazali so se angeli ob križu
c) zaslišal se je močan glas iz nebes
d) odprli so se grobovi in mnogo umrlih je bilo obujenih
e) nastal je potres
f) stotnik je onemel

13. Zakaj so Judje prosili Pilata, če lahko križanim zlomijo noge? - Jn 19,31
a) da bi umrli in bi se njihovo trpljenje končalo
b) ker jih je bilo treba pokopati pred sončnim zahodom
c) da bi pospešili njihovo smrt in njihova telesa ne bi visela na križu v soboto, ko je
bil praznik

14. Kdo je prosil Pilata za Jezusovo truplo? – Jn 19,38
a) Peter
b) Nikodem
c) Jožef iz Arimateje
d) Janez in Jakob

15. Kaj od naštetega drži?
a) Nikodem in Jožef iz Arimateje sta pripravila Jezusovo telo za pogreb. – Jn 19,38-41
b) Jezusa so položili v Nikodemovo grobnico k njegovim prednikom.
c) Grob za Jezusa je bil v vrtu Getsemani.

d) Pilat se je začudil, da je Jezus že umrl in je o tem povprašal stotnika. – Mr 15,44

16. Pilat je dal pred grob zavaliti velik kamen zaradi bojazni Judov, da bi Jezus lahko
vstal. - Mt 27,59-66
Drži
Ne drži

17. Kaj so naredili pri Jezusovem grobu judovski voditelji s Pilatovim dovoljenjem
zaradi strahu pred vstajenjem? – Mt 27,59-66
a) zavalili so kamen pred grob
b) zapečatili kamen in postavili stražo
c) nagovorili vrtnarje, da so pazili na grob
d) vrgli v ječo vse apostole

18. Kako piše v Svetem pismu, kdaj je Jezus vstal od smrti? – Mt 28,1
a) na prvi dan v tednu
b) na veliko noč
c) na binkošti
d) na veliki petek

19. Kaj se je zgodilo po Jezusovem vstajenju? – Mt 28,1-8; Jn 20,3-14
a) potres
b) angel je odvalil kamen in sedel nanj
c) stražarji so od strahu umrli
d) Jezus se je prikazal Mariji Magdaleni
e) Jezus se je prikazal Mariji Magdaleni, ki ga je takoj prepoznala
f) Peter je stekel h grobu in vstopil vanj

20. Stražarji so velikim duhovnikom povedali, kaj se je zgodilo pri Jezusove grobu.
Kaj pa so ti storili? – Mt 28,11.15
a) vse so dali ubiti
b) poslali so jih k Pilatu, da jih kaznuje
c) podkupili so jih, da bi rekli, da so učenci ukradli Jezusovo telo
d) vrgli so jih v ječo

21. Jezus se je prikazal dvema učencema na poti. V kateri kraj sta potovala? – Lk
24,13
a) Jeruzalem
b) Nazaret
c) Betanijo
d) Emavs

22. Kdo je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta
v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« - Jn
20,25
a) Peter
b) Tomaž
c) Janez
d) Jernej

