
KVÍZ 3

1. Ako sa sluha zachoval k spolusluhovi, ktorý mu dlžil peniaze?
 a) Odpustil mu tak, ako kráľ odpustil jemu
 b) Chytil ho pod krk a prikázal mu okamžite zaplatiť
 c) Požičal mu ďalšie peniaze
 d) Najal toho muža ako svojho sluhu

2. Keď nemilosrdný sluha žiadal od dlžníka peniaze, ten
 a) odmietol zaplatiť
 b) ušiel a viac ho nenašli
 c) sa tváril, že nerozumie
 d) prosil o trpezlivosť

3. Keď dlžník prosil o milosť a trpezlivosť, sluha  
 a) mu odpustil dlh
 b) povedal, že počká kým zaplatí
 c) nechal zavrieť dlžníka do väzenia
 d) zaplakal nad svojou pýchou a neschopnosťou odpustiť

4. Potom ako nechal sluha dlžníka zavrieť do väzenia  
 a) si to rozmyslel 
 b) povedal to kráľovi
 c) dozvedel sa to kráľ
 d) odišiel z krajiny

5. Ako sa kráľ dozvedel, čo sluha urobil dlžníkovi?
 a) Sluha mu to sám povedal
 b) Dlžník poslal správu kráľovi z väzenia
 c) Mal videnie
  d) Iní sluhovia to oznámili kráľovi

6. Kráľ povedal nemilosrdnému sluhovi, 
 a) že mal odísť s krajiny, kým mal možnosť
 b) že mal už dávno splatiť svoj dlh
 c) že sa mal nad dlžníkom zmilovať tak, ako sa zmiloval on
 d) že mal rozdať svoj majetok chudobným

7. Keď kráľ povedal sluhovi, že mal byť milosrdný,  
 a) dal mu ešte jednu šancu
 b) odsúdil ho na smrť
 c) povedal mu, že nedokáže odpúšťať 
 d) vsadil ho do väzenia

8. Nakoniec Ježiš povedal, že 
 a) ak neodpustíme iným, ani nám Boh nemôže odpustiť
 b) musíme odpustiť aspoň sedemkrát 
 c) Boh nám odpustí aj keď neodpustíme iným
 d) odpustiť máme len tým, ktorým je to naozaj ľúto

9. Ježiš povedal, že odpustiť by sme mali
 a) sedemkrát 
 b) sedemdesiat krát sedem
 c) kým nepríde čas odplaty
 d) keď druhí odpustia nám

10. Keď Ježiš povedal, že odpustiť máme 70 krát 7 myslel tým, že
 a) ak odpustíme 490 krát, potom prišiel čas odplaty 
 b) by sme mali odpustiť vždy a každému
 c) odpustenie je prirodzená reakcia človeka
 d) je nemožné toľko krát odpustiť
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