
KVÍZ 2

1. Kto predstúpi pred Ježiša, keď opäť príde na zem? 
 a) Len spravodliví.
 b) Iba hriešnici.
 c) Všetky národy.
 d) Králi a panovníci.

2. Keď Ježiš opäť príde, povie tým, čo stoja po jeho pravici:
 a) Choďte preč, prekliati, do večného ohňa!
 b) Poďte požehnaní môjho Otca do kráľovstva 
             pripraveného pre vás.
 c) Nie ste lepší ako tí naľavo, všetci poďte do neba.
 d) Pre vaše dobré skutky pôjdete do neba.

3. Prečo Ježiš pozve tých po pravici do neba? 
 a) Pretože dávali almužny.
 b) Pretože to boli vyvolení ľudia.
 c) Pretože mu dali najesť, napiť, prijali ho a zaodeli ho.
 d) Pretože správne chápali Bibliu.

4. Keď preukazujeme lásku chudobným a hladným, 
    akoby sme slúžili
 a) kráľom 
 b) prorokom
 c) rodine a priateľom
 d) Ježišovi

5. Kráľovstvo nebeské je ako človek, ktorý zasial na poli pšenicu. 
    Kým jeho sluhovia spali,
 a) prišiel nepriateľ a pozabíjal ich
 b) prileteli vtáci a zrnká z pôdy vyzobali
 c) nepriateľ zasial kúkoľ
 d) voda odplavila zrnká preč

6. Majiteľ, ktorý zasial dobré semeno nevedel kde sa vzal kúkoľ.
 a) pravda
 b) lož

7. Sluhovia chceli burinu vytrhať, ale ich pán im povedal: 
 a) Nechajte to tak, aby ste nevytrhli aj pšenicu.
 b) Vytrhajte ju spolu so pšenicou.
 c) Mali ste dávať väčší pozor na nepriateľa.
 d) Nechajte ju, veď aj burina je užitočná.

8. Keď prišla žatva, pán povedal žencom:
 a) Vytrhnite kúkoľ a zasaďte ho inde.
 b) Zviažte kúkoľ do snopov a spáľte ho.
 c) Zviažte kúkoľ do snopov a dajte ho chudobným.
 d) Zviažte kúkoľ spolu s pšenicou.

9. Ježiš v súvislosti so svojim príchodom povedal:
 a) Pozorujte znamenia a zistíte presný čas môjho príchodu.
 b) Celé ľudstvo bude vedieť čas kedy prídem.
 c) Neviete deň ani hodinu kedy prídem.
 d) Čítajte Bibliu a dozviete sa kedy prídem.

10. Ježiš povedal, že mnohí ľudia nerozumejú jeho príbehom,    
      pretože 
 a) používa odborné výrazy 
 b) rozpráva iným jazykom
 c) ich uši sú hluché a oči slepé
 d) ich srdcia sú veľké a myseľ otvorená
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