
KVÍZ 3

1. Potom ako Ježiš nasýtil zástup chceli ľudia,
 a) vytvoriť armádu proti Rimanom
 b) aby im dával chlieb každý deň
 c) aby znovu zopakoval ten zázrak
 d) vyhlásiť Ježiša za kráľa

2. Niektorí ľudia veľmi túžili nasledovať Ježiša. Ježiš im povedal, 
    že musia
 a) tiež robiť zázraky ako on
 b) v neho veriť 
 c) zaplatiť daň
 d) dávať jesť chudobným a hladným

3. Niektorí zo zástupu povedali Ježišovi, aby
 a) im Ježiš prisľúbil večný život
 b) aj oni mohli byť učeníkmi ako Peter a Jakub
 c) ich pokrstil
 d) im ukázal znamenie

4. Ľudia Ježiša žiadali aby urobil znamenie ako keď 
 a) Eliáš zvolal z neba oheň  
 b) Mojžiš rozdelil Červené more
 c) Mojžiš dal Izraelitom chlieb z neba
 d) Ježiš premenil vodu na víno

5. Ježiš zástupu odpovedal, že chlieb z neba, ktorý im ponúka je: 
 a) on a jeho učenie
 b) nekvasený chlieb
 c) základnou potravinou, ktorú by mali jesť
 d) len pre čistých srdcom

6. Ježiš povedal, že tí čo jedli mannu..., ale tí, ktorí jedia chlieb z neba...
 a) mali pokazený žalúdok, budú naveky spokojní
 b) zomreli, budú žiť večne
 c) sa do neba nedostali, pôjdu do neba
 d) nikdy nezomreli, sú už mŕtvi

7. Ježiš povedal, že jeho otec si praje, aby  
 a) sa aspoň niekoľko ľudí ocitlo v nebi 
 b) každý kto verí v Ježiša mal večný život
 c) bol spasený každý bez ohľadu na to, čomu verí
 d) neveriaci trpeli tak, ako Ježiš na kríži

8. Keď ľudia zistili, že im Ježiš neponúka chlieb zadarmo, tak
 a) sa nahnevali a odišli od neho
 b) sa rozhodli navždy slúžiť Ježišovi
 c) sa na neho vrhli a chceli ho zhodiť z kopca
 d) popreli, že Ježiš urobil zázrak s chlebíkmi a rybkami

9. Keď Ježiš videl, že mnohí z jeho nasledovníkov ho opustili,  
    opýtal sa svojich učeníkov:
 a) Bol som na nich príliš prísny?
 b) Koľkí už odišli?
 c) Aj vy chcete odísť?
 d) Chcete vidieť ďalšie znamenie?

10. Na Ježišovu otázku, či chcú odísť Peter odpovedal: Kam by 
      sme išli? Ty...
 a) jediný si nakŕmil zástup 
 b) jediný dokážeš poraziť Rimanov
 c) jediný máš slová večného života
 d) jediný vieš tak krásne kázať zástupom
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