
KVÍZ 1

1. Bohatý muž, hlavný vyberač daní v Jerichu sa volal
 a) Zachariáš
 b) Zorobábel
 c) Zamos
 d) Zacheus

2. Slepý žobrák v Jerichu sa volal
 a) Barjezus
 b) Bartimeus
 c) Bartolomej
 d) Bášan

3. Z neďalekého mesta prišli ... a chceli, aby Ježiš požehnal ich ...
 a) pastieri, ovce
 b) zákoníci, zvitky Písma
 c) zástupy, chlieb
 d) matky, deti

4. Učeníci chceli poslať matky preč, ale Ježiš povedal: 
 a) Dajte im jesť.  
 b) Nebráňte deťom prichádzať ku mne.
 c) Vás pošlem preč, ak nebudete činiť pokánie.
 d) Nechajte ich, oni sami odídu.

5. Ježiš povedal, že majú nechať prichádzať deti, lebo
 a) inak budú deti plakať a vyrušovať
 b) takých je nebeské kráľovstvo
 c) inak nezískajú požehnanie
 d) šťastní sú tí, ktorí okolo seba šíria pokoj

6. Keď Ježiš zobral malé deti na ruky povedal: Veru vám hovorím,  
 a) kto prijme Božie kráľovstvo ako deti, vojde doň
 b) ak nebudete ako deti, nikto vás nebude mať rád
 c) ak nebudete poznať pravé hodnoty života, zomriete
 d) ak nebudete kázať evanjelium malým deťom, zahyniete

7. Bohatý mladík sa opýtal Ježiša:  
 a) Ako môžeme byť ako deti?
 b) Ako sa máme narodiť znovu?
 c) Čo mám robiť, aby som získal večný život?
 d) Kto môže získať večný život?

8. Ježiš bohatému mladíkovi odpovedal:
 a) Choď a nehreš viac.
 b) Zhromažďuj si poklady v nebi.
 c) Nebráň deťom, aby prišli ku mne.
 d) Prikázania poznáš: nezosmilníš, nezabiješ.

9. Bohatý mládenec povedal, že to všetko zachovával
 a) a aj ostatným prikazoval, aby to robili 
 b) od svojej mladosti
 c) a len málokrát sa mu to nepodarilo
 d) ale neprinieslo mu to pokoj

10. Ježiš mu povedal: Predaj všetko čo máš, peniaze rozdaj 
     chudobným a
 a) nasleduj ma
 b) budeš spokojný
 c) spoznáš, čo je skutočné bohatstvo
 d) z teba potečú pramene živej vody
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