
KVÍZ 2

1. Jedného dňa prišli sa Petrom muži a chceli od Ježiša
 a) peniaze
 b) aby ich uzdravil
 c) chlieb života
 d) vedieť, ktorá cesta vedie do Jeruzalema

2. Peter sa raz Ježiša pýtal na odpustenie. Chcel vedieť
 a) koľkokrát musí odpustiť
 b) ako rýchlo musí odpustiť
 c) či to zraňuje, keď neodpustí
 d) prečo je dôležité odpustiť

3. Ježiš povedal Petrovi príbeh o sluhovi, ktorý  
 a) ukradol peniaze svojmu Pánovi
 b) spravoval kráľove peniaze
 c) si požičal od kráľa peniaze
 d) počítal kráľove peniaze

4. Keď mal sluha kráľovi peniaze vrátiť, tak  
 a) mu zaplatil dvakrát toľko ako mu kráľ požičal  
 b) mu chcel dať falošné mince
 c) mohol zaplatiť, ale odmietol
 d) nedokázal splatiť svoj dlh

5. Sluha bol kráľovi dlžný
 a) 12 mitov
 b) dva talenty
 c) sto talentov
 d) desať tisíc talentov

6. V zmluve sa sluha zaviazal, že ak dlh nesplatí
 a) bude žiť na pustom ostrove
 b) jeho žena a deti budú predané do otroctva
 c) dlžná suma sa zdvojnásobí
 d) musí zomrieť

7. Keď sluha počul, čo ho čaká  
 a) začal sa smiať, lebo vedel, že kráľ to nemyslí vážne
 b) utiekol a nikto ho viac nenašiel
 c) snažil sa pretvarovať, že je niekto iný 
 d) padol na kolená a prosil o milosť

8. Čo sluha kráľovi sľúbil? 
 a) Že odíde z krajiny a už sa nevráti
 b) Že mu všetko splatí
 c) Že si už nikdy od neho nepožičia peniaze
 d) Že zaplatí aspoň polovicu dlžnej sumy

9. Keď kráľ počul sluhove prosby
 a) okamžite ho vsadil do väzenia 
 b) predal ho ako veslára na bojovú loď
 c) prikázal, aby dlžník dostal 30 rán palicou
 d) odpustil mu dlh

10. Krátko potom ako mu kráľ odpustil dlh, stretol sluha iného      
      sluhu, ktorý 
 a) mu dlžil peniaze 
 b) mu ukradol peniaze
 c) dlžil kráľovi peniaze
 d) nechcel splatiť svoje dlžoby
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