
KVÍZ 2

1. Keď mal Ježiš 12 rokov, išiel s rodičmi do Jeruzalema 
    na slávnosť 
 a) Jom Kippur
 b) letníc
 c) Veľkej Noci
 d) Chanuka

2. Jozef a Mária sa po slávnosti vracali domov, ale Ježiš s nimi 
    nebol. Mysleli si, že
 a) išiel do chrámu
 b) odišiel na pusté miesto
 c) išiel navštíviť starých rodičov
 d) ide s ďalšími príbuznými

3. Keď Jozef a Mária nevideli Ježiša celý deň,
 a) začali ho hľadať
 b) vedeli, že je v chráme
 c) vedeli, že už je doma
 d) večer ho našli kázať vo vedľajšej dedine

4. Keď Jozef a Mária zistili, že Ježiš sa stratil, rozhodli sa
 a) postiť a modliť 
 b) vrátiť do Jeruzalema a hľadať ho
 c) poslať jeho bratrancov, aby ho našli
 d) počkať na jeho návrat

5. Rodičia hľadali Ježiša ... ale nenašli ho.
 a) 2 hodiny
 b) 3 dni
 c) 4 týždne
 d) 40 dní

6. Po troch dňoch nakoniec našli Ježiša
 a) na ulici
 b) hrať sa s deťmi
 c) v synagóge
 d) na chrámovom nádvorí

7. Keď Jozef a Mária povedali Ježišovi, že ho hľadali, on im 
odpovedal:
 a) Kde všade ste ma hľadali? 
 b) Kde ste boli tak dlho?
 c) Čo neviete, že ja musím byť tam, kde ide o veci môjho 
Otca?
 d) Mrzí ma, že som vás vystrašil. Prepáčte mi to.

8. Predtým ako Ježiš začal svoju službu, išiel... a bol... .
 a) na vrch Sinaj; premenený
 b) za Jánom Krstiteľom; pokrstený
 c) na Golgotu; vzkriesený
 d) do Jeruzelama; pokúšaný

9. Ktorá z týchto dvojíc súvisí s Ježišovým krstom?
 a) Duch Svätý a anjeli z neba 
 b) krkavec a manna z neba
 c) holubica a hlas z neba
 d) Boží Duch a blesky z neba

10. Hlas z neba povedal:
 a) Toto je môj sluha Ján. 
 b) Toto je môj milovaný Syn.
 c) Toto je holubica pokoja.
 d) Toto je skutočný Mesiáš. Uctievajte ho!
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