N23 Saul z Tarzu (Animované biblické príbehy)

KVÍZ 3
1. Vodcovia obvinili Štefana z toho, že o Ježišovi vyhlasoval, že
a) postavil lepší chrám ako je ten v Jeruzaleme
b) núti ľudí žiť podľa Mojžišovských zákonov
c) pridal k Mojžišovmu zákonu ďalšie príkazy
d) zničí chrám a zmenil Mojžišov zákon

6. Boh povedal Ananiášovi, aby sa nebál a nazval Saula:
a) spasiteľom pohanov
b) princom medzi národmi
c) vybraným nástrojom, ktorý bude učiť národy
d) neškodným mačiatkom

2. Saul mal nájsť nasledovníkov Ježiša v iných mestách a
a) predať ich do otroctva
b) hodiť ich do jamy s levmi
c) priviesť ich do Jeruzalema, aby tam boli odsúdení
d) znovu im vysvetliť Mojžišov zákon

7. Ako pripomienku zásadnej zmeny života si Saul dal nové meno
a) Pavol
b) Šimon
c) Peter
d) Ani jeden z uvedených

3. Keď sa Saul na ceste do Damašku opýtal, čo má robiť,
Ježiš mu povedal:
a) Dodržuj Mojžišov zákon.
b) Rozdaj svoj majetok a vydaj sa mojou cestou.
c) Choď do mesta a tam sa dozvieš, čo máš robiť.
d) Choď ma vysoký vrch a vyhľadaj horiaci ker.

8. Keď Saul-Pavol začal kázať o Kristovi, zo začiatku ľudia
a) od neho utekali
b) neverili, že sa zmenil
c) hádzali do neho kamene
d) nejavili o neho záujem

4. Keď sa Saulovi zjavil Ježiš, tí čo boli s ním videli
a) svetlo, ale nepočuli Ježišov hlas
b) Ježiša, ale nevideli svetlo
c) Ježiša a svetlo
d) hmlu
5. Boh povedal Ananiášovi, aby išiel za Saulom a uzdravil ho.
On sa však obával, pretože
a) nevedel či má takú silnú vieru, aby Pavla uzdravil
b) počul koľko zlého urobil Saul kresťanom
c) si nebol istý, či Saula v meste nájde
d) sa obával, či na neho Saul nebude kričať

9. Pavol nemohol utiecť z Damašku, pretože
a) všetky mestské brány strážili vojaci
b) mal poranenú nohu
c) na jeho dolapenie bola vypísaná veľká odmena
d) bol príliš chudobný, aby so mohol zabezpečiť odvoz
10. Pavol neprestal celý život kázať evanjelium. Na konci života
napísal:
a) Tento život ma unavuje.
b) Bojoval som dobrý boj
c) Ľutujem roky, keď som prenasledoval kresťanov
d) Ľutujem, že nemôžem žiť dlhšie, aby som mohol ešte
viac kázať

