Ime: ___________________
Podčrtaj pravilen odgovor in napiši številko spodaj pri »Codi« (1-9)
1.) Kje je prejel Jezus krst in od koga?
* V Betlehemu; od njegove matere Marije. (5)
* V Jordanu; od Janeza Krstnika. (3)
* Jezus ni bil krščen, ker krst je prišel šele po Jezusovi smrti. (10)
2.) Česa nas sv. krst očisti?
* Izvirnega greha. (9)
* Odgovornosti za našo lastno življenje. (2)
* Nalezljive bolezni. (8)
3.) Kaj je „izvirni greh“?
* Greh, katerega smo podedovali po Adamu in Evi, ker niso hoteli ubogati Boga.(4)
* Greh, kateri še vedno ostane, čeprav smo bili pri spovedi. (9)
* „Izverni greh“ ne obstaja. (2)
4.) Kdo sme krščevati?
* Samo kaplani, duhovniki, škofje ali papež. (5)
* Vsak človek, če je sila, in če reče prave besede in ima vodo. (1)
* Vsak človek, če ima pri sebi malo blagoslovljene vode. (6)
5.) Kaj nam pomaga sv. krst?
* Sploh nič, dobimo samo nekaj daril za pozneje. (9)
* Je samo tradicija; h krstu greš, ker tudi drugi gredo. (6)
* Po krstu postanemo božji otroci in smo za vedno povezani z Bogom. (2)
6.) Kaj rečes pri krstu v sili?
* Krstim te zdaj! Upam, da boš kmalu spet zdrav! (3)
* Krstim te v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. (4)
* Krstim te v imenu mojega Boga. (8)
7.) Kaj je Sveta Trojica?
* Eno od mnogih imen za Boga. ( 3)
* En Bog v treh osebah: Oče, Sin in Sveti Duh. (9)
* Znamenje, da verujemo v tri bogove. (2)
8.) Koliko krat lahko sprejmeš sv. krst?
* Vedno, če se slabo počutiš. (4)
* Enkrat, ker je neizbrisno znamenje. (7)
* Največ trikrat, ker verujemo v tri bogove. (2)
9.) Kakšen pomen ima krščansko ime, ki ga prejmemo pri krstu?
* Ime nima pomena. (3)
* Ime je pomebno, ker Bog vsakogar pozna po njegovem imenu. (9)
* Ime dobimo, da lahko praznujemo god. (6)

Moja „coda“: ____________________

