
KVÍZ 2

1. Tesne pred zatknutím 
 a) sa Peter ukrýval v jaskyni
 b) Peter večeral s cisárom
 c) sa Peter spolu s Marekom vrátil do Jeruzalema
 d) mal Peter sen o tom, že ho zatknú

2. Vojaci zatkli Petra na príkaz kráľa
 a) Nabuchodonozora
 b) Šalamúna
 c) Herodesa Agripu
 d) Harryho Agripu

3. Ježišovi učeníci sa obávali o Petra, pretože  
 a) Peter presvedčil Agripovu dcéru, aby sa stala kresťankou
 b) Peter prorokoval, že Agripu zvrhnú z trónu
 c) Peter pripravoval útok na kráľov palác
 d) len nedávno bol zatknutý a popravený apoštol Jakub

4. Keď Ježiš učil o modlitbe, povedal: Proste a  
 a) ak nehrešíte, dostanete. 
 b) ak budete robiť dobré skutky, dostanete.
 c) ak vyznáte svoje hriechy, dostanete.
 d) dostanete.

5. Keď Ježiš učil učeníkov modliť sa, povedal im aby začali tým, že 
 a) sa budú šľahať malými bičíkmi
 b) vymenujú svoje dobré činy
 c) poprosia o všetko, čo ich napadne
 d) oslovia svojho Otca v nebi

6. Ježiš povedal, aby sme prosili Boha: Odpusť nám naše viny...
 a) pretože si to zaslúžime.
 b) ako aj my odpúšťame.
 c) lebo inak prestaneme byť kresťanmi.
 d) pretože sa staráme o chudobných.

7. Ježiš povedal, aby sme prosili: Neuveď nás do... ale nás zbav... 
 a) pokušenia, zlého
 b) Ríma, Rimanov
 c) bohatstva, majetku
 d) problémov, skúšok viery

8. Po Petrovom zatknutí sa kresťania zhromaždili do domu  
    Márie. Rozhodli sa, že 
 a) podplatia strážcov, aby Petra pustili
 b) budú bojovať proti strážcom
 c) sa budú modliť sa o Petrovo vyslobodenie
 d) upletú dlhé lano, po ktorom by mohol Peter ujsť

9. Ježiš ilustroval dôležitosť prosby príbehom o mužovi, ktorý 
    prišiel v noci za svojim priateľom, pretože 
 a) sa mu prisnil zlý sen
 b) potreboval sviečku
 c) mu chcel vrátiť chlieb, ktorý si od neho požičal
 d) potreboval chlieb

10. V príbehu človek prosí o chlieb. Nakoniec
 a) prosebník odíde domov s prázdnymi rukami 
 b) mu ospalý priateľ dá chlieb
 c) sa ospalý priateľ vráti do postele
 d) ide ospalý priateľ k pekárovi a prinesie mu chlieb
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