
KVÍZ 1

1. Keď bol Pavol v Lystre, 
 a) zvolili ho za guvernéra
 b) poštípal ho had
 c) napadli ho a kameňovali
 d) zranil ho rýchlo prechádzajúci voz

2. Vo Filipách Pavla a jeho spolupracovníka Sílasa 
 a) zbičovali a posadili do väzenia
 b) po krk zakopali do zeme
 c) otrávili
 d) uctievali ako bohov

3. Keď bol Pavol a Sílas vo väzení rozhodli sa, 
 a) spievať
 b) pokrstiť správcu väzenia
 c) napísať list veriacim v Jeruzaleme
 d) utiecť vykopaným tunelom

4. Keď začali Pavol a Sílas spievať Bohu
 a) pridali si aj ostatní väzni  
 b) začalo sa zemetrasenie 
 c) správca väzenia ich prepustil
 d) guvernér sa nad nimi zmiloval a prepustil ich

5. Počas zemetrasenia
 a) sa otvorila zem a pohltila správcu väzenia
 b) sa väzenie zrútilo a zabilo Pavla a Sílasa
 c) sa otvorili dvere väzenia
 d) sa zjavili anjeli a otvorili dvere väzenia

6. O pláne niektorých židov zabiť Pavla sa 
 a) dozvedel Pavlov syn
 b) dozvedela Pavlova žena
 c) dozvedel Pavlov synovec
 d) dozvedela Pavlova matka

7. Keď sa Pavlov synovec dozvedel o pláne zabiť Pavla  
 a) napadol nepriateľov kopijou
 b) utekal do pevnosti a oznámil to rímskemu veliteľovi
 c) prosil nepriateľov, aby zabili jeho namiesto Pavla
 d) podpálil dom nepriateľov

8. Rímsky veliteľ
 a) urobil opatrenia, aby uchránil Pavla
 b) obvinil Pavlovho synovca z klamstva a nechal ho zavrieť
 c) sa nahneval 
 d) oslobodil Pavla

9. Napriek hroziacemu nebezpečenstvu sa Pavol rozhodol ísť do   
    Jeruzalema, pretože
 a) mal rád dobrodružstvá 
 b) mu to prikázal Boží Duch
 c) chcel znovu vidieť svoju rodinu
 d) chcel vyčistiť chrám

10. V Jeruzaleme Pavla takmer zlynčoval dav, ale 
 a) prišlo zemetrasenie a všetci utiekli 
 b) prišli kresťanskí bojovníci a zachránili ho
 c) prišlo mu na pomoc nebeské vojsko
 d) prišiel rímsky kapitán a ochránil ho
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