
KVÍZ 2

1. Asi trinásť rokov po Ježišovej smrti v Judsku vládol 
 a) kráľ Herodes Agripa
 b) Antipas
 c) Herodes Veľký
 d) Artur

2. Aby kráľ Herodes Agripa zastavil rast počtu kresťanov
 a) požiadal cisára, aby kresťanov vykynožil
 b) zabil všetkých chlapcov mladších ako dva roky
 c) nechal zabíjať apoštolov, ako bol napríklad Jakub

3. Ježiš o tom, že má byť zradený a vydaný na smrť 
 a) svojim učeníkom nepovedal, aby neboli smutní
 b) hovoril len v podobenstvách
 c) svojim učeníkom dopredu povedal
 d) povedal len Petrovi a Jánovi

4. Matka Jakuba a Jána prosila Ježiša o láskavosť. Chcela, aby
 a) jej synovia neokúsili smrť
 b) jej synovia mali moc vyháňať démonov
 c) jej synovia sedeli jeden po Ježišovej pravici a druhý po 
     ľavici
 d) bola uzdravená z nevyliečiteľnej choroby

5. Keď matka Jakuba a Jána požiadala Ježiša o láskavosť, 
    odpovedal jej:
 a) nemáš právo žiadať ma o takúto vec
 b) to miesto patrí Pavlovi a Petrovi
 c) ja o tom nerozhodujem
 d) tvoje prianie sa splní

6. Keď sa Ježiš opýtal Jakuba a Jána, či budú schopní trpieť ako 
on, povedali 
 a) nie, Pane
 b) áno
 c) pokúsime sa o to
 d) ako by mohol kráľ trpieť?

7. Keď ďalší Ježišovi učeníci zistili, o čo Jakub a Ján žiadajú
 a) súhlasili s tým, aby boli vodcami
 b) modlili sa za nich, aby získali pokoru ako malé deti
 c) nahnevali sa na nich
 d) pripravili pre nich hostinu

8. Ježiš povedal, že jeho nasledovníci sa stanú veľkými tak, že
 a) sa naučia robiť zázraky
 b) poukážu na slabosti iných
 c) dajú svoje peniaze chudobným
 d) budú slúžiť iným

9. Keď kráľ Herodes Agripa prehovoril na hostine, vládcovia  
    susedných krajín zvolali, že jeho hlas je ako 
 a) hlas Boží
 b) burácajúci víchor
 c) hlas starovekých panovníkov
 d) hlas proroka 

10. Keď počul namyslený Herodes lichôtku o svojom hlase,
 a) zomrel
 b) jeho hlas sa zmenil na hlas starej ženy
 c) onemel
 d) spadla mu z hlavy koruna
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