
KVÍZ 3

1. Aby Ježiš ilustroval dôležitosť modlitby, porozprával príbeh o 
 a) farmárovi a nepriateľovi
 b) sudcovi a vdove
 c) vlkovi a troch prasiatkach
 d) boháčovi a Lazarovi

2. Nespravodlivému sudcovi v príbehu nezáležalo,
 a) čo si o ňom myslí Boh alebo ľudia
 b) či sa dožije zajtrajšku
 c) či už raňajkoval
 d) či majú chudobní ľudia čo jesť

3. V príbehu o nespravodlivom sudcovi, vdova nakoniec 
    dosiahla svoje, pretože
 a) sa sudca nad ňou zľutoval
 b) sudcu zaväzoval zákon, aby jej pomohol
 c) sa za ňu prihovoril bohatý priateľ
 d) ho neúnavne prosila

4. Predtým ako sa Ježiš modlil v záhrade, povedal učeníkom, že  
 a) sa raduje, lebo čoskoro pôjde späť k svojmu Otcovi 
 b) jeho duša je smutná až na smrť
 c) je zmätený, lebo nevie, čo má robiť
 d) sa bojí, lebo sa blíži jeho smrť

5. Keď sa Ježiš modlil v záhrade, prosil svojho Otca, aby 
 a) ho potešoval v ťažkých časoch
 b) zabránil ľudom hrešiť
 c) od neho vzal tento kalich
 d) mu dal moc prekonať bolesť a utrpenie

6. Ježiš pri modlitbe v Getsemanskej záhrade ukázal svoju dôveru 
k Otcovi tým, že povedal: 
 a) Nech sa stane moja vôľa.
 b) Nech sa stane vôľa otca Abraháma.
 c) Nech sa satanova vôľa nikdy nenaplní.
 d) Nech sa stane Tvoja vôľa.

7. Keď Peter vo väzení zaspal, 
 a) zjavil s mu anjel a putá z neho spadli
 b) podali mu cez okno lano
 c) zjavil sa mu vzkriesený Ježiš a jeho reťaze spadli
 d) učeníci sa vlámali do väzenia a vyslobodili ho

8. Keď Petrovi spadli putá anjel mu prikázal, aby
 a) zabil strážcov silou svojich slov
 b) sa vyšplhal von oknom
 c) ukázal strážcom, že ho Boh oslobodil
 d) išiel s ním

9. Keď tí, čo boli v Máriinom dome, začuli klopanie na dvere, 
 a) dostali veľký strach
 b) dievča menom Rodé sa išlo pozrieť, kto klopal  
 c) otvorili dvere a uvideli anjela
 d) všetci bežali ku dverám, lebo vedeli, že to je Peter

10. Keď Rodé povedala ostatným, že pred dverami je Peter
 a) neverili jej a mysleli si, že sa pomiatla 
 b) pokľakli a ďakovali Bohu
 c) sľúbili, že nikdy na ten zázrak nezabudnú
 d) omdleli od prekvapenia
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