KVÍZ 3
1. Pavla odviedli do Cezarei, aby ho súdil muž menom Festus.
Keď si Festus vypočul Pavla, rozhodol, že
a) obvinenia sú dôvodom na väzenie
b) obvinenia sú dôvodom na popravu
c) Pavol má byť prepustený
d) Pavla pošle späť do Jeruzalema
2. Keď chcel Festus poslať Pavla späť do Jeruzalema, Pavol
a) chcel aby ho súdili v Cezarei
b) sa tešil, že dokáže svoju nevinu
c) nenamietal, lebo mu bolo jedno, kde ho budú súdiť
d) žiadal, aby ho súdil cisár v Ríme
3. Festus poprosil o pomoc židovského kráľa ...
a) Herodesa Veľkého
b) Agrippu
c) Dávida
d) Artura
4. Pavol kráľovi Agrippovi porozprával príbeh o tom, ako
a) trikrát odmietol posolstvo o Ježišovi
b) sa živil rybolovom, kým ho Ježiš nepovolal za učeníka
c) prenasledoval kresťanov
d) sa snažil zabrániť kameňovaniu Štefana
5. Pavol Agrippovi tiež povedal, že sa stretol s Ježišom,
ktorý sa ho opýtal:
a) Prečo si ma opustil?
b) Prečo ma prenasleduješ?
c) Kde sú tvoji nepriatelia?
d) Kde je tvoj brat?
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6. Na konci svojej reči Agrippovi Pavel povedal, že
a) Agripa by sa mal stať Ježišovým učeníkom
b) Ježiš sa vráti a sním aj jeho odplata
c) Ježišove učenie je neškodné
d) Ježiš trpel, bol zabitý a potom vstal z hrobu.
7. Keď Festus počul o tom, že Ježiš vstal z hrobu,
a) povedal, že Pavol sa zbláznil
b) vyhlásil, že nikto nemôže vstať z hrobu
c) oponoval, že iba Zeus dokáže kriesiť z mŕtvych
d) padol na kolená a prosil Ježiša o odpustenie hriechov
8. Keď si Agrippa vypočul Pavlov príbeh, povedal:
a) Tento muž je vinný, mali by ho súdiť v Jeruzaleme.
b) Chcem sa nechať pokrstiť!
c) Toto všetko je len výmysel.
d) Takmer si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom.
9. Z rímskeho väzenia Pavol napísal: Všetko dokážem vďaka
a) ťažkej práci, ktorú robím
b) vytrvalosti, ktorá mi je vlastná
c) Kristovi, ktorý ma posilňuje
d) sebadôvere, ktorú mi vštepovali rodičia
10. Krátko pred smrťou Pavol napísal: Prišiel čas, kedy mám byť
obetovaný;
a) všade som bol a všetko som urobil tak, ako som mal
b) bojoval som dobrý boj, prácu som ukončil a vieru som
zachoval
c) žil som, zomrel hriechu a znovu som sa narodil pre Božie
kráľovstvo
d) prišiel som, videl som, zvíťazil som

