
Mokinio V., Pavardė, kl................................................ 

Testas: „Jėzaus gyvenimas pagal Evangelijas“ I kl. 
autorė: N. Maciulevičienė 

1.Kur gimė Jėzus (Lk 2,1-20)? 

a)Betliejuje, b) Jeruzalėje, 

c) Nazarete, d) Kanoje, 

e)Magdaloje, f)Betsaidoje. 

2.Kas pirmieji pagarbino Jėzų 

(Lk 2,1-20)? 

a) angelai;b) piemenėliai; 

c) karalius Erodas; 

d) išminčiai;e) apaštalai. 

3.Ką paaukojo išminčiai 

gimusiam Jėzui (Mt 2,1-12)? 

a) pripažinimą pagoniškų tautų 

akyse; 

b) brangakmenius, diržą, karūną; 

c) staliaus įrankius, torą, žydišką drabužį; 

d) auksą, smilkalus, mirą;e) visi atsakymai teisingi. 

4.Kodėl Jėzus sutiko krikštytis (Mt 3,13-17)? 

a)Jėzus norėjo parodyti pasauliui savo vienybę su 

dangiškuoju Tėvu; 

b) Dievas Krikšto metu parodo savo Meilę Sūnui, 

apreikšdamas Šventąją Dvasią: „Šitas yra mano mylimasis 

Sūnus, Kuriuo aš gėriuosi“  

c) jis nesuprato, ką daro, leidosi pakviečiamas Jono 

Krikštytojo; 

d) nes Jonas Krikštytojas taip vadovavo; 

e)visi atsakymai teisingi. 

5.Kokiais epizodais iš Evangelijos Jėzus pakvietė 

daugumą apaštalų (Lk 5,1-11)? 

a) Jėzus vilkėjo turtingais drabužiais, tuo pritraukdamas 

daugelį apaštalų; 

b) „Irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui“.Žvejai 

pasiprašė kitų pagalbos ištraukti žuviai, jų buvo tiek, kad 

net trūkinėjo tinklai; žvejai ištraukę valtis iš vandens nuėjo 

paskui Jėzų“; 

c) „: „Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi“.  Išvilkę į 

krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį.“; 

d) Jėzus stilingai elgėsi, mėgo gerą maistą ir brangų vyną, 

tuo jis sužavėjo savo tėvynainius ir pritraukė daug 

apaštalų;e)visi atsakymai teisingi. 

6.Ką sako Jėzaus palaiminimai (Lk 6, 20-49)? 

a)„Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo 

karalystė“. 

b) „Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti“. 

c) „Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės“. 

d) „Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, 

niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus 

Sūnaus“ 

e) Palaiminti, kurie džiaugiatės, kai nesiseka jūsų broliui. 

7.Kokie Jėzaus  teiginiai kalba apie meilę artimui? 

(Lk 6,20-48) 

a)„Bet jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo 

priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia“; 

b) „Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo 

niekintojus“; 

c) „Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas 

atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių“; 

d) „Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal 

iš to, kuris tavo paėmė“. 

e) „Jei tave užgavo per vieną skruostą, tai trenk jam į kitą, 

nepasiduok;“ 

f) „Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite 

jiems“; 

g) „Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų 

nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius“. 

8.Ką mums parodo audros nutildymo stebuklas 

Genezareto ežere (Lk 8,22-25)? 

a) Jėzaus galią ir dieviškumą; 

b) Apaštalų silpnumą ir baimę mirti, paskęsti, 

mažatikiškumą, o Jėzaus miegas – tai Dievo akimis, 

apaštalams išbandymo metas; 

c) Apaštalų, ypač Petro norą sekti Jėzumi, būti Jam 

ištikimam, siekti šventumo; 

d) audra simbolizuoja pasaulio viliones, nuodėmes, 

paklydimus, per kuriuos žmonės privalo praeiti; 

e) audros nutildymas – tai atsitiktinumas, ne stebuklas. 

9.Ką apreiškia Jėzus, išvarydamas netyrąsias dvasias, 

išgydydamas apsėstuosius? (Mt  8,28-34) 

a) apreiškia savo dieviškumą ir galią visoms dvasioms; 

b) pagelbsti žmogui, kuris buvo kankinamas; 

c) parodo stebuklą apaštalams; 

d) parodo dvasinę kovą, kuri vyksta žemėje nuolat; 

e) visi atsakymai teisingi. 

10.Ką parodo Jėzus per Duonos padauginimo stebuklą? 

(Mt 14, 13-21). 

a)Jėzus puikuojasi savo stebuklų galia, nuolat nurodinėja, 

ką apaštalai turi daryti, viskas yra tuščia; 

b) liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė penkis 

kepaliukus ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, sukalbėjo 

palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo 

žmonėms. 

c) Visi valgė ir pasisotino. Ir surinko nulikusius kąsnelius, iš 

viso dvylika pilnų pintinių.  

d) valgytojų buvo apie penkis tūkstančius vyrų, be moterų ir 

vaikų. 

e)Jėzus padaugina duoną, primindamas mums apie 

neišsemiamą Eucharistijos paslaptį – Komuniją su Juo; 

11. Ką kalba Jėzus apie gailestingumą ir 

didžiadvasiškumą (Lk 6,36-38)?  

a)būkite gailestingi tiek, kad jūsų pačių nenuskriaustų. 

b) Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas.  

c) Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite 

pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. 

d) didžiadvasiškumas – tai kvailių darbas. 

e)Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, 

sukratytą ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku 

seikite, tokiu jums bus atseikėta“. 

 


