KVÍZ - ŽIVOT PÁNA
JEŽIŠA 1. časť
1.Kedy sa Pán Ježiš narodil ?
a, pred 4000 rokmi
b, pred 2000 rokmi
c, pred 1000 rokmi
2. Ako sa volá Ježišova mama ?
a, Alžbeta
b, Jana
c, Mária
3. Kto je Ježišov Otec ?
a, svätý Jozef
b, Pán Boh
c, kráľ Dávid
4. Kto oznámil Márii, že sa stane
matkou Božieho Syna – Ježiša ?
a, múdry prorok Daniel
b, anjel Michael
c, anjel Gabriel
5. Kde sa Ježiš narodil ?
a, v meste Betlehem / v Izraeli /
b, v meste Rím
c, v meste Babylon
6. Anjel povedal Márii, že sa bude
volať Ježiš. Čo znamená toto meno?
a, Ježiš znamená Kráľ
b, Ježiš znamená Dieťa
c, Ježiš znamená Záchranca Spasiteľ

7. Kde žila a bývala Mária ?
a, v Egypte
b, v Turecku
c, v Izraeli v mestečku Nazaret
8. Kto sa prišiel– ako prvý- pokloniť
malému Ježiškovi po narodení ?
a, králi a kňazi
b, pastieri oviec
c, vojaci
9. Keď mal Ježiš 40 dní - Mária
a Jozef ho išli do Jeruzalemského
chrámu zasvätiť Bohu. Ktorého
proroka tam stretli ?
a, proroka Ezechiela
b, proroka Jána Krstiteľa
c, proroka Simeona
10. Tento prorok povedal, že Ježiš
bude....?
a, Svetlom a záchrancom pre
celý svet a aj pre neveriacich
b, múdry učiteľ a liečiteľ
c, trestať zlých ľudí
11. Kto sa ešte prišiel malému
Ježišovi pokloniť ?
a, malé deti
b, vojaci
c, mudrci z východu

12. Čo im ukázalo cestu k Ježišovi ?
a, slnečný lúč
b, hviezda na nebi
c, blesk
13. Aké darčeky mu priniesli ?
a, zlato, kadidlo a myrhu
b, jedlo, oblečenie, hračky
c, lieky, kolísku, perinky
14. Ako sa volal kráľ- ktorý chcel dať
malého Ježiša zabiť ?
a, kráľ Karol
b, kráľ Nabuchodonozor
c, kráľ Herodes
15. Kde pred kráľom v noci utiekli ?
a, do Talianska
b, do Turecka
c, do Egypta
16. Do akého mesta sa vrátili žiť – keď
zlý kráľ zomrel ?
a, do Nazareta
b, do Damasku
c, do Betlehema
17.Čo sa stalo,keď mal Ježiš 12 rokov?
a, stratil sa na púšti
b, stratil sa na mori
c, stratil sa v meste Jeruzalem
18. Koľko dní hľadala Mária – Ježiša ?
a, 3 dni
b, 10 dní
c, 33 dní
19. Kde ho nakoniec našli ?
a, u príbuzných
b, v chráme medzi učiteľmi
c, v nemocnici

20. Aké povolanie vykonával Jozef –
Ježišov pestún ?
a, Jozef bol kňaz
b, Jozef bol tesár
c, Jozef bol pastier oviec
21. Koľko rokov mal Ježiš – keď
začal verejne vyučovať a konať
zázraky a znamenia po celom Izraeli ?
a, 20 r.
b, 30 r.
c, 40 r.

Skôr ako začal Pán Ježiš verejne
vyučovať – stali sa ešte dve veľmi dôležité udalosti v Jeho
živote. Krst v rieke Jordán a 40
dňový pôst na púšti.
22. Komu sa dal Pán Ježiš pokrstiť
v rieke Jordán ?
a, kňazovi Petrovi
b, prorokovi Eliášovi
c, Jánovi Krstiteľovi
23. Čo zvláštne sa stalo počas
Ježišovho krstu v rieke Jordán ?
a, zaznel Boží hlas z Neba
b, začalo silno pršať
c, padali hviezdy z neba
24. Čo robil diabol Ježišovi – keď sa
postil na púšti ?
a, diabol poslal škorpióny
b, diabol nechal vyschnúť vodu
c, diabol Ježiša pokúšal

