
KVÍZ 2

1. Ako sa rozprával Boh so Simeonom?
 a) cez Ducha Svätého
 b) v horiacom kríku
 c) prostredníctvom proroka
 d) cez anjela

2. Proroci predpovedali, že Ježiš sa má narodiť v Betleheme, 
    ale Jozef s Máriou bývali v ďalekom Nazarete. 
    Ako sa to stalo, že sa Ježiš narodil v Betleheme?
 a) Nazaret a Betlehem sú rovnaké mesto 
 b) Mária bola navštíviť v Betleheme bratranca
 c) anjel prikázal Jozefovi ísť do Betlehema 
 d) každý mal byť zapísaný a zaplatiť daň v rodnom meste

3. Ježiš bol kráľ a predsa sa narodil v maštali. Prečo?
 a) pretože tam bolo teplejšie
 b) deti sa musia narodiť na čerstvom vzduchu
 c) nikde už nebolo miesto
 d) Ježiš sa musel narodiť v tajnosti

4. Anjel oznámil pastierom, že sa narodil Ježiš. Nazval ho 
 a) dieťatko zavinuté v plienkach
 b) kráľ s korunou na hlave
 c) svätý, ktorý prebýva v ich srdciach
 d) vládca, ktorý má v ruke žezlo a spravodlivo vládne

5. Mudrci študovali hviezdy, ale nevideli hviezdu, 
    ktorá sa objavila pri Ježišovom narodení.
 a) pravda
 b) lož

6. Aká bola rekacia Simeona, keď uvidel Ježiša - Mesiáša? 
 a) bol sklamaný, pretože očakával dospelého muža
 b) varoval Jozefa a Máriu, aby nešli do Egypta
 c) povedal Bohu, že teraz už môže zomrieť
 d) je to chyták - Simeon nikdy nestretol Ježiša

7. Ako Herodes zistil, že Ježiš sa má narodiť v Betleheme? 
 a) povedali mu to mudrci
 b) povedali mu to znalci Písma
 c) hviezda ostala stáť nad Betlehemom
 d) diabol mu to zjavil vo sne 

8. Keď sa Herodes dozvedel, že mudrci išli za hviezdou aby sa 
    poklonili novonarodenému kráľovi
 a) zaradoval sa a chcel sa ísť pokloniť s nimi
 b) nazval ich pomätencami a vyhnal ich z paláca
 c) vysmial sa ich smiešnym predstavám, ale prijal ich dary
 d) poslal ich nájsť dieťa, aby sa mu mohol ísť pokloniť aj on

9. Ako Simeon vedel, kedy má ísť do chrámu aby stretol Ježiša?
 a) povedali mu to mudrci
 b) pastieri mu povedali, že videli Ježiša ísť do chrámu
 c) povedal mu to Duch Svätý, aby sa naplnilo zasľúbenie
 d) dozvedel sa to Herodesov špión a povedal to Simeonovi

10. Aké bolo Ježišove detstvo?
 a) spáchal nejaké hriechy ale potom ich oľutoval
 b) rozvíjal sa fyzicky, bol plný múdrosti, Božia milosť bola s 
     ním a aj ľudia ho mali radi
 c) bol rozmaznávaný, pretože bol jedináčik
 d) nijako zvlášť sa nerozvíjal
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