
KVÍZ 2

1. Bohatý mladík, ktorého Ježiš vyzval k nasledovaniu
 a) to s radosťou urobil
 b) odišiel smutný preč
 c) síce rozdal majetok, ale za Ježišom už neprišiel
 d) sa Ježiša opýtal: A z čoho budem žiť?

2. Keď videl Ježiš mladíka odchádzať povedal: 
 a) Jeho viera bola slabá.
 b) Je ťažké bohatému vojsť do Božieho kráľovstva.
 c) Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.
 d) Dajte si pozor, aby vás nezničila túžba po peniazoch.

3. Ježiš povedal: Je ľahšie... ako... 
 a) prejsť ťave uchom ihly, bohatému vojsť do Božieho 
             kráľovstva
 b) peniaze minúť, ich zarobiť
 c) úrodu zbierať, ju uskladniť
 d) dať chudobnému mincu, ju dať vyberačovi daní 

4. Keď slepý Bartimeus počul, že okolo ide Ježiš, zvolal: 
 a) Uzdrav moje oči.
 b) Si naozaj Mesiáš?!
 c) Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
 d) Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou.

5. Keď Ježiš prišiel k Bartimeovi, opýtal sa ho: 
 a) Čo chceš, aby som ti urobil?
 b) Prečo kričíš na verejnosti?
 c) Chceš byť zdravý?
 d) Veríš, že ťa môžem uzdraviť?

6. Na Ježišovu otázku Bartimeus odpovedal:
 a) Odpusti mi hriechy.
 b) Daj mi zopár mincí.
 c) Pane, nech vidím.
 d) Pane, daj mi chlieb a zopár fíg.

7. Ježiš Bartimeovi nakoniec povedal: 
 a) priveľa si žiadaš 
 b) choď a nehreš viac
 c) Tvoja viera ťa zachránila
 d) musíš mať vieru ako horčičné zrno

8. Aby Zacheus uvidel okoloidúceho Ježiša, 
 a) poprosil priateľa, aby ho zdvihol na ramená.
 b) vyšiel na vysokú vežu.
 c) nechal Ježiša zatknúť a išiel s ním do väzenia.
 d) vyšplhal sa na strom.

9. Ježiš povedal Zacheovi, ktorý sedel na strome:
 a) Ťažko vojde bohatý do Božieho kráľovstva. 
 b) Poď dolu, musím ísť do tvojho domu.
 c) Len zločinci lozia na stromy.
 d) Neprišiel som zachrániť bohatých, ale chudobných.

10. Ježiš v Zacheovom dome povedal, že prišiel 
 a) ale nikto mu neumyl nohy 
 b) hľadať a zachrániť to, čo sa stratilo
 c) do svojho vlastného, ale ľudia ho neprijali
 d) z neba aby žil na zemi
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