
KVÍZ 2

1. Ježiš povedal, že ľudia chudobní duchom sú požehnaní, 
    pretože dostanú 
 a) kráľovstvo nebeské
 b) množstvo zlata
 c) kôš pšenice
 d) potešenie

2. Ježiš povedal, že nešťastní sú požehnaní, pretože 
 a) už nikdy nebudú plakať
 b) slzy sa im obrátia na zlato
 c) budú vidieť iných ako sú zarmútení
 d) budú potešení

3. Ježiš povedal, že tichí sú požehnaní, pretože 
 a) dostanú odvahu
 b) zdedia zem
 c) dokážu zabiť leva holými rukami
 d) sa neboja

4. Ježiš povedal, že hladní sú požehnaní, pretože
 a) sa vedia lepšie postiť ako ostatní  
 b) budú nasýtení
 c) budú mať jedla ako pre tisíc ľudí
 d) nebudú už nikdy potrebovať jesť

5. Ježiš povedal, že milosrdní sú požehnaní, pretože
 a) nikdy nepôjdu do väzenia
 b) ľudia sa na nich nebudú hnevať
 c) získajú milosrdenstvo
 d) nikdy neochorejú

6. Ježiš povedal, že ľudia s čistým srdcom sú požehnaní, pretože
 a) budú vidieť Boha
 b) budú vidieť chyby druhých ľudí
 c) uvidia otca Abraháma
 d) nebudú pokúšaní

7. Ježiš povedal, že tí, čo šíria pokoj sú požehnaní, pretože
 a) nepotrebujú meč 
 b) dostanú v nebi dom
 c) sa budú volať deťmi Božími
 d) nikdy neokúsia smrť

8. Ježiš prirovnal muža, ktorý postavil dom na skale k človeku,  
    ktorý počuje Ježišovu radu a
 a) koná podľa nej
 b) schová si hlavu do piesku
 c) nekoná podľa nej
 d) poslúchne ju, ale len ak nie je zložitá

9. Ježiš prirovnal muža, ktorý postavil dom na piesku k človeku, 
    ktorý počuje Ježišovu radu  
 a) a koná podľa nej
 b) ale zapcháva si uši
 c) ale nekoná podľa nej
 d) ale učí iných neposlúchať jeho radu

10. Ježiš povedal svojim učeníkom, aby sa neobávali, ak budú 
      náhle povolaní svedčiť, pretože
 a) Duch svätý ich naučí, čo majú hovoriť 
 b) budú vedieť hovoriť anjelským jazykom
 c) na tom aj tak nezáleží
 d) dobre poznajú Bibliu
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