KVÍZ 3
1. Kráľ Herodes Agripa bol veľmi nahnevaný na kráľov
a) Týru a Sidonu
b) Ríma a Jeruzalema
c) Izraela a Egypta
d) Sidonu a Grécka
2. Ježiš a jeho učeníci chceli kázať v jednom meste. Radný pán
a) prikázal pre nich rozprestrieť červený koberec
b) sa bál, že Ježiš zničí ich mesto, ak mu nedovolí kázať
c) nedovolil Ježišovi a jeho učeníkom vojsť do mesta
d) dal zatknúť učeníkov a uväznil ich
3. Ako reakciu na odmietnutie v meste sa Jakub Ježiša opýtal:
a) Máme to skúsiť znovu?
b) Máme sa modliť za obyvateľov mesta?
c) Máme privolať na mesto potopu?
d) Máme privolať na mesto oheň z neba?
4. Ježiš povedal, že neprišiel ... , ale ... .
a) kázať; byť príkladom
b) robiť zázraky; učiť Božie Slovo
c) horieť; byť svetlom
d) zničiť životy ľudí; ich zachrániť
5. Ježiš dokonca povedal, že On, Syn Boží, prišiel slúžiť a
a) dať svoj život ako výkupné za mnohých
b) vládnuť v moci a sláve
c) zničiť nenávidených Rimanov
d) žiť ako každý iný muž plný slabostí
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6. Králi Týru a Sidonu nechceli bojovať s kráľom Herodesom
Agripom, preto získali na svoju stranu
a) jeho sluhu Barnabáša
b) jeho komorníka Blastusa
c) jeho ženu
d) jeho dvoranov
7. Počas večere Ježiša s učeníkmi, tesne pred jeho smrťou
a) sa učeníci hádali, kto bude najväčší v Božom kráľovstve
b) sa učeníci konečne prestali hádať
c) sa učeníci už nezaoberali Božím kráľovstvom
d) sa učeníci stali dokonalí, ako bol Ježiš
8. Ježiš povedal, že ak mu Peter nedovolí, aby umyl jeho nohy
a) Peter ochrnie
b) Peter ostane sám a bude odkázaný na seba
c) Ježiš bude smutný až na smrť
d) Ježiš si namiesto Petra nájde iného učeníka
9. Ježiš povedal, že ho učeníci volajú Pánom a Majstrom
a) a dobre hovoria, lebo ním aj je
b) a tým sa rúhajú, lebo len Boh je dobrý
c) a to je smutné, pretože nevedia čo hovoria
d) a to je neúctivé, lebo si zaslúži vyšší titul
10. Ježiš povedal, že keď on, ich Majster a Pán, im umyl nohy,
mali by aj oni
a) natrieť svoje nohy masťou ako hriešnica v Matúšovom dome
b) bozkávať jeho nohy
c) umývať nohy jeden druhému
d) Ježiša všade nosiť, aby si neušpinil nohy

