
KVÍZ 3

1. Mária najprv nechápala ako sa Ježiš narodí. 
    Anjel jej na to povedal, že
 a) bude potrestaná, pretože neuverila
 b) pre Boha nie je nič nemožné
 c) by sa ani nemala pokúšať tomu rozumieť
 d) má malú vieru

2. Čo urobila Mária, keď jej anjel odovzdal posolstvo od Boha?
 a) prijala to ako Božiu vôľu
 b) dala sľub, že to nikomu nepovie, dokonca ani Jozefovi
 c) stále bola presvedčená, že nemôže mať dieťa
 d) omdlela

3. Keď sa anjel zjavil Márii, bola už s Jozefom zasnúbená.
 a) pravda
 b) lož

4. Keď sa anjel zjavil Jozefovi a oznámil mu, že Mária sa stane 
    matkou Božieho syna, 
 a) snažil sa utiecť, ale ho zožrala veľryba
 b) povedal Márii, že sa s ňou nezosobáši
 c) išiel ku všetkým susedom a každému o tom rozprával
 d) zobral si ju za ženu, ako mu prikázal anjel

5. Keď prorokyňa Anna uvidela Ježiša, vedela, že to je Mesiáš a 
 a) roztrhla svoj plášť
 b) neustále Ježiša bozkávala a pritom plakala od šťastia
 c) vzdávala Bohu vďaku a hovorila o tom aj iným
 d) vyskakovala od radosti aj keď už bola stará

6. Mudrci šli za hviezdou, ktorá ich najprv priviedla 
 a) do stajne, kde sa Ježiš narodil
 b) do Nazareta, kde Jozef učil Ježiša stolárskemu remeslu
 c) k západnému múru Jeruzalemského chrámu
 d) do Jeruzalema ku kráľovi Herodesovi

7. Herodes predstieral, že sa chce ísť pokloniť Ježišovi, ale pritom 
    ho chcel zabiť. 
 a) lož
 b) pravda 

8. Herodes sa obával, že až Ježiš vyrastie, zvrhne ho z trónu. 
    Preto 
 a) poslal Jozefa, Máriu a Ježiša do väzenia
 b) vyvraždil všetkých chlapcov v Betleheme
 c) poslal všetkých chlapcov do Egypta
 d) nechal národ rozhodnúť, či chcú za kráľa jeho alebo 
     Ježiša

9. Jozef vedel, že môže odísť z Egypta, pretože
 a) sa začala žatva pšenice
 b) ich v Egypte vypátrali Herodesovi vojaci
 c) anjel mu povedal, že Herodes zomrel
 d) Herodes sa rozhodol prenechať trón Ježišovi

10. Ježiš vedel všetko už ako malé dieťa.
 a) pravda
 b) lož
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