
KVÍZ 3

1. Zacheus povedal Ježišovi:
 a) Pane, odpusť moje viny.
 b) Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným.
 c) Pane, koľkokrát mám odpustiť? 
 d) Pane, kam pôjdem? 

2. Po Zacheových slovách mu Ježiš povedal:
 a) Som rád, že si si to uvedomil.
 b) Choď a nehreš viac.
 c) Tvoja viera ťa uzdravila.
 d) Dnes prišlo spasenie do tvojho domu.

3. Ježiš povedal: Ak si zhromažďujeme poklady na zemi
 a) potrebujeme si postaviť veľké sklady.
 b) hrdza, mole a zlodeji ich môžu zničiť.
 c) dostaneme aj poklady z neba.
 d) tak si ich pri vzkriesení vezmeme 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 povedal: Je ľahšie prejsť ťave uchom ihly, ako... 
 a) bohatému vojsť do Božieho kráľovstva
 b) slonovi nespadnúť z mosta
 c) chudobnému vojsť do Božieho kráľovstva
 d) vyberačovi daní vojsť do chrámu 

7. Ježiš v Zacheovom dome povedal, že prišiel hľadať a zachrániť 
 a) malé deti 
 b) to, čo sa stratilo
 c) farizejov a zákoníkov
 d) všetkých, ktorý o to stoja

8. Z neďalekého mesta prišli matky a chceli, aby Ježiš...
 a) hovoril tichšie, pretože to ruší ich deti
 b) urobil z ich detí svojich učeníkov
 c) ich deťom prikázal poslúchať rodičov
 d) požehnal ich deti

9. Ježiš bral deti na ruky a povedal: Kto prijme Božie kráľovstvo 
    ako tieto deti
 a) vojde doň
 b) nebude nikdy ľutovať
 c) bude poznať pravdu
 d) viac nezhreší

10. Ježiš povedal bohatému mládencovi: Jedno ti chýba...
 a) všetko predaj a peniaze rozdaj chudobným 
 b) nežiarli na ľudí, ktorí sú bohatší ako ty
 c) prestaň sa hnevať na svojho brata
 d) nehreš viac
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