
KVÍZ 2

1. Keď sa anjel zjavil Zachariášovi, práve 
 a) sadil na poli
 b) ho Rimania nútili k práci
 c) pálil v chráme kadidlo
 d) čítal Sväté písma

2. Anjel sa zjavil Zachariášovi v chráme a povedal mu,
 a) ako páliť kadidlo
 b) že Jeruzalem bude zničený
 c) že v Betleheme sa narodí Ježiš
 d) že jeho žena porodí dieťa

3. Zachariáš vedel, že jeho syn sa bude volať Ján, pretože
 a) sa tak volal jeho otec
 b) mu to povedal anjel
 c) vždy chcel mať syna, ktorý by sa volal Ján

4. Anjel povedal Zachariášovi, že úlohou jeho syna bude
 a) odovzdať Ježišovi všetku svoju múdrosť
 b) naučiť ľudí, ako sa neopíjať
 c) pripraviť ľudí na príchod Mesiáša
 d) presvedčiť kráľa Heroda, že Ježiš je Syn Boží

5. Kým sa Zachariáš rozprával s anjelom, ľudia pred chrámom 
    boli znepokojení, pretože
 a) Zachariáš bol v chráme príliš dlho
 b) sa Zachariášovi mohlo minúť kadidlo
 c) sa blížila veľká búrka
 d) z chrámu vychádzala žiara

6. Keď nakoniec Zachariáš vyšiel z chrámu,
 a) počul štvornásobnú ozvenu svojich slov
 b) stratil čuch
 c) nemohol vydať ani hlások
 d) potkol sa na schodoch a spadol

7. Keď bola Alžbeta v šiestom mesiaci tehotenstva,
 a) prišiel za ňou Gabriel
 b) náhle ochorela
 c) Zachariášovi sa vrátila schopnosť hovoriť
 d) navštívila ju Mária

8. Keď Mária vstúpila do Alžbetinho domu,
 a) Alžbeta sa od radosti rozplakala
 b) dieťa v Alžbetinom lone sa silno pohlo
 c) Zachariáš mohol znovu hovoriť
 d) obom ženám sa zjavil anjel

9. Keď sa Alžbeta dozvedela, že Mária porodí Mesiáša,
 a) žiarlila
 b) odpadla
 c) tešila sa
 d) ohluchla

10. Po Ježišovom krste 
 a) z neba zletela holubica a zaznel hlas: „Toto je môj 
     milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.“
 b) z lesa vyleteli holuby, ktoré vytvorili Ježišovi korunu
 c) Ježiš odišiel do mesta
 d) sa Ježiš otočil k zástupu a povedal: „Toto je môj 
     bratranec Ján.“
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