
KVÍZ 2

1. Po Pavlovom kameňovaní jeho priatelia stáli okolo neho a videli
 a) ako zomieral
 b) ako preklínal svojich nepriateľov
 c) ako zrazu vstal a vrátil sa do mesta
 d) ako mal svoje posledné videnie

2. Keď správca videl, že sa pootvárali dvere väzenia, myslel si, že
 a) to spôsobili anjeli 
 b) zaútočila grécka armáda 
 c) Pavol je boh
 d) všetci väzni utiekli

3. Správca väzenia bol zodpovedný za väzňov. Ak niekto utiekol, 
    správcu prísne potrestali, preto 
 a) chcel ujsť do Júdska
 b) chcel opraviť väzenie
 c) chcel znovu pochytať väzňov
 d) sa chcel prebodnúť mečom

4.Keď Pavol videl, že správca sa chce prebodnúť, povedal mu:
 a) Čo robíš, urob rýchlo! 
 b) Neubližuj si, všetci sme tu!
 c) Uteč s nami a nikdy ťa nechytia!
 d) Nevieš, že tvoje telo je chrám Ducha?

5. Správca bol taký dojatý, že sa opýtal Pavla:
 a) Pokrstíš ma?
 b) Dáš mi moc privolať zemetrasenie?
 c) Čo mám robiť, aby som bol zachránený?
 d) Môžem ísť s vami?

6. Pavol správcovi odpovedal:
 a) Daj sa pokrstiť.
 b) Ver v Pána Ježiša.
 c) Urob tisíc dobrých skutkov.
 d) Nemusíš robiť nič.

7. Keď židia v Korinte odmietli Pavlove učenie, rozhodol sa  
 a) znovu kázať Mojžišov zákon 
 b) zvolať na Korint oheň z neba
 c) že odteraz bude kázať len pohanom
 d) zvaliť stĺp, ktorý držal ich najkrajší chrám

8. V Korinte sa Pavlovi zjavil Ježiš a povedal mu, aby kázal a  
    sľúbil mu, že 
 a) jeho život sa skončí v Korinte
 b) mu v Korinte nikto neublíži
 c) v Korinte pokrstí tisíce ľudí
 d) Korinťania budú potrestaní

9. Keď Pavla zadržal rímsky veliteľ, jeho nepriatelia sa zaviazali, že
 a) nebudú jesť ani piť, kým Pavla nezabijú 
 b) budú študovať zákon, kým nedokážu Pavlove omyly
 c) nebudú platiť dane, kým Rimania Pavla neodsúdia
 d) si neodpočinú, kým Pavla nevyštvú z krajiny

10. Pavlovi nepriatelia plánovali zabiť Pavla tak, že  
 a) si najmú Rimanov, aby ho v spánku zabili
 b) dostanú sa do Pavlovej cely a udusia ho vankúšom
 c) presvedčia rímskeho kapitána, aby doviedol Pavla a oni 
             ho zabijú
 d) podplatia kuchára vo väzení, aby dal Pavlovi do jedla jed
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