
KVÍZ 3

1. Raz za Ježišom prišiel muž a požiadal ho, aby si pohovoril s 
    jeho bratom o
 a) rozdelení dedičstva
 b) vzkriesení
 c) dávaní almužny chudobným
 d) desiatich prikázaniach

2. Ježiš povedal: Vyvarujte sa lakomstva, pretože
 a) lakomci ozelenejú
 b)lakomci sa nevedia slušne správať
 c) život sa nemeria podľa toho, čo vlastníme
 d) hodnota je daná vašim bohatstvom

3. Ježiš povedal: Ak si zhromažďujete poklady na zemi
 a) potrebujete si postaviť veľké domy na ich uskladnenie
 b) hrdza, mole a zlodeji ich môžu zničiť
 c) potom dostanete aj poklady z neba
 d) tak si ich pri vzkriesení vezmeme so sebou do neba

4. Namiesto zhromažďovania pokladov na zemi by sme mali 
 a) poklady zakopať do zeme  
 b) stavať kostoly a synagógy
 c) použiť naše peniaze na budovanie ekonomiky
 d) zhromažďovať poklady v nebi

5. Ježiš povedal: Kde je váš poklad, tam
 a) sú aj zlodeji, ktorí ho chcú ukradnúť
 b) bude aj vaše srdce
 c) bude aj hodnota človeka
 d) budú aj vaše peniaze

6. Ježiš hovoril príbeh o bohatom mužovi, ktorý mal veľkú úrodu,   
    ale nemal
 a) ľudí, ktorý by od neho ovocie kúpili
 b) voz, aby odniesol ovocie na trh predať
 c) miesto, kde by obilie uskladnil
 d) pracovníkov, ktorí by úrodu pozbierali

7. V Ježišovom príbehu, boháč s veľkou úrodou 
 a) zbúral svoje stodoly a postavil väčšie 
 b) dal všetko, čo mal navyše chudobným
 c) predal zbytok za polovičnú cenu
 d) prebytok uskladnil a predal ho v zime

8. Keď boháč postavil nové stodoly, povedal si: 
 a) Hľa, zhrešil som.
 b) Teraz môžem jesť, piť a radovať sa.
 c) Už nikdy nebudem taký chamtivý.
 d) Nabudúce leto odložím viac pre chudobných.

9. Ježiš povedal, že ten boháč je blázon, pretože v tú istú noc 
 a) stodola zhorí
 b) obilie splesnivie
 c) zomrie
 d) jeho vinicu mu vezmú

10. Ježiš povedal, že poklady na zemi neznamenajú nič, ak
 a) ich nemáme na bezpečnom mieste 
 b) sme chudobní v Božích veciach
 c) sa o ne nestaráme
 d) ich nedáme chudobným
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