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1.Kuo ypatingas 

Sūnaus palaidūno 

palyginimas 

(Lk 15,11-32)? 

a)Sūnaus atsiskyrimas 

nuo mylinčio tėvo; 

b) Sūnaus 

paniekinimas Tėvo 

namų taisyklių, 

giminystės ryšių 

nutraukimas; 

c) Po nuopolio:Jis 

pasiryžo ir iškeliavo 

atgal pas tėvą; 
d) Sūnaus palaidūno 

atgaila: „Tėve, 

nusidėjau dangui ir 

tau. Nebesu vertas 

vadintis tavo sūnumi...“ 

e) Tėvo priėmimas: „Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir 

apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite  kojas 

f) Vyriausiojo brolio pavydas jaunėlio paklydėlio atžvilgiu; 

g) Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo 

miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!'“ 

h) sūnus palaidūnas nuoširdžiai atgailavo, dėl to ir grįžo. 

2. Ką Jėzus sakė apie vaikų palaiminimą? 

a) Jėzus buvo pavargęs ir draudė apaštalams leisti pas jį vaikus; 

b) Jėzus buvo pavargęs, bet leido, kad tėvai atneštų jam vaikus 

palaiminti; 

c) „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes 

tokių yra Dievo karalystė; 

d) Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip 

kūdikis, – neįeis į ją“: 

e) Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. 

3.Kuo ypatingas Mesijo įžengimas į Jeruzalę?  
(Mk 11,1-10) 

a) Daugybė žmonių tiesė ant kelio savo drabužius, kiti klojo 

žalias šakeles, nukirstas laukuose; 

b) Jėzus įžengia ant asilaičio; 

c) žmonės šaukė: „Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! 

Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei!Osana 

aukštybėse!“ 

d) Jėzus verkė žiūrėdamas į Jeruzalę, nes jautė, kokie žmonės 

bus supykę, nusidėję ir Jį nukryžiuos; 

e)visi atsakymai teisingi. 

4.Kuo ypatingas įvykis, kad Jėzus plauna mokiniams kojas? 

(Jn 13,1-20) 

a) Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio 

keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė 

jiems savo meilę iki galo; 

b) Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir 

persijuosia rankšluosčiu; 

c) Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams 

kojas bei šluostyti jas rankšluosčiu, kuriuo buvo persijuosęs. 

 

d) kojų plovimu Jėzus parodo savo viršenybę ir pademonstruoja 

puikybę bei išdidumą; 

e) kojų plovimu Jėzus parodo mokiams savo meilę, pagarbą, 

kad dalijasi savo dieviška garbe su jais, tuo pažadėdamas jiems 

dalį kartu su Juo danguje. 

5. Koks žmogaus vardas, kuris padėjo nešti Jėzui Kryžių? 
(Lk 23,26-56) 

a)Marija Magdalietė;  b) Veronika; c) Simonas Kirenietis; 

d) Apaštalas Petras; e) Apaštalas Jonas. 

6.Ką Jėzus paskė Jeruzalės moterims? (Lk 23,26-56) 

a) „Jeruzalės dukros! Verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir 

savo vaikų! 

b) Ateis dienos, kai sakys: 'Laimingos nevaisingosios! 

Laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios!'  Tada sakys 

kalnams: Griūkite ant mūsų! ir kalvoms: Pridenkite mus! 

c) ragino atgailauti dėl žydų žiaurumo ir netikėjimo; 

d) bandė nuraminti ir pateisinti jų vaikų ir vyrų žiaurumą, jų 

netikėjimą; 

e) rodė savo žaizdas, laukė užuojautos ir pagalbos. 

7. Kaip vadinosi vieta ant kalno, kur vyko Jėzaus 

nukryžiavimas? (Lk 23,26-56) 

a) Dykuma;  b) Kaukolė;  c) Praraja;  d) Betanija; 

8. Ką reiškia užrašas INRI virš Jėzaus galvos ant kryžiaus? 

a) Jėzus Nazarietis žydų Karalius; 

b) Iēsus Nazarēnus Rex Iūdaeōrum; 

c) Jėzus Naująjame ir Senąjame Rašte; 

d) Reprezentuoja Judėjų Nusikaltėlius; 

e) nėra teisingo atsakymo. 

9.Ką sakė Jėzui gerasis nusikaltėlis nukryžiuotas šalia Jo? 

(Lk 23,26-56) 

a) „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“ 

b) Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą 

pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai 

verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs“. 

c) „Jei tu Dievas, nuženk nuo kryžiaus“ 

d) „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ Jėzus 

jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“. 

e) Aš sumokėsiu tau, o tu mane paimk kartu, kai išsigelbėsi. 

10. Ką Jėzus paskė mirdamas? (Lk 23,26-56) 

a)Tėve, nesitikėjau, kad atiduosi savo viengimį Sūnų šiems 

žiauriems žmonėms; 

b) Tėve, atleisk jiems , nes jie nežino ką daro; 

c) „Įvykdyta!“ 

d) Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Ir su tais žodžiais numirė; 

e) „Dieve, kur Tavo gailestingumas savo Sūnui?“ 

11. Kas vyko Jėzaus mirties metu? (Lk 23,26-56) 

a)Skaisčiai švietė saulė, nesimatė nei debesėlio; 

b) Buvo apie šeštą valandą, kai visą kraštą apgaubė tamsa ir 

buvo tamsu iki devintos valandos; 

c) saulės šviesa užgeso;. 

d) Šventyklos uždanga perplyšo pusiau- vyko žemės 

drebėjimas; 

12.Kas pirmieji pamato, kad Jėzus prisikėlė? (Mt 28,1-10) 

a) moterys, ryte nuėjusios prie kapo, norėjusios patepti mirusio 

Jėzaus kūną kvapniais aliejais; 

b) Marija Magdalietė, Marija Klefasovietė; 

c)Apaštalai Petras ir Paulius; 

d)Apaštalai Andriejus ir Jonas; 

e) Visi atsakymai teisingi. 

 


