
KVÍZ 3

1. Ježiš povedal, že zrno, ktoré padne na kraj cesty sú ľudia, ktorí 
 a) náhodou počujú pravdu
 b) si zakrývajú uši, keď im niekto zvestuje pravdu
 c) sú veľmi chudobní a preto nemôžu chodiť do synagógy
 d) počujú slovo, ale nechcú ho pochopiť

2. V podobenstve o rozsievačovi padli niektoré zrnká
 a) do vinice
 b) do vody
 c) na skalnaté miesto
 d) na sväté miesto

3. Ježiš povedal, že zrno, ktoré padne na skalnaté miesto, sú 
    ľudia, ktorí s radosťou slovo prijímajú a potom
 a) sa snažia premeniť kamene na chleby
 b) dovolia, aby problémy zničili ich vieru
 c) sa stanú vernými Božími nasledovníkmi
 d) hádžu skaly pochybností na iných

4. Zrno, ktoré padne do tŕnia, sú ľudia, ktorí slovo počujú, 
    ale nechajú ho udusiť 
 a) starosťami o život a túžbou po bohatstve 
 b) lenivosťou a sebectvom
 c) chudobou a smutným srdcom
 d) prílišným štúdiom

5. Ježiš povedal, že niektorí síce počujú slovo, ale starosti 
    každodenného života udusia zasiate slovo a
 a) prinesú zlé ovocie
 b) prinesú výborné ovocie
 c) neprinesú úrodu
 d) ani jedno z vyššie uvedených

6. Úrodu nakoniec priniesli tie semienka, ktoré padli do
 a) pohnojeného kvetináča
 b) prekrásnej záhrady
 c) dobrej pôdy
 d) parku

7. Zrnká, ktoré padli do úrodnej pôdy a priniesli úrodu, sú tí, ktorí 
 a) počuli a pochopili pravdu 
 b) si ctia otca a matku
 c) najviac milujú Boha
 d) chodia do kostola

8. Zrnká, ktoré padli do úrodnej pôdy, prinesú úžitok 
 a) stonásobný
 b) šesťdesiatnásobný
 c) tridsaťnásobný
 d) všetky z možností

9. Keď Ježiš znovu príde na zem, pozve do neba tých, ktorí ho 
    nakŕmili, ošatili a pozvali do vnútra. Ľudia po pravici  
 a) sa budú radovať
 b) sa budú čudovať kedy ho nakŕmili, odiali a pozvali dnu 
 c) budú prosiť Ježiša, aby boli prví v jeho kráľovstve
 d) nájdu skvostné perly múdrosti

10. Ježiš povedal, že keď sme... tak sme nakŕmili a odiali jeho.
 a) jedli najlepšie jedlo a  obliekali si najlepšie šaty 
 b) poslúžili láskavým ľuďom
 c) poslúžili každému
 d) mali na stene obraz Ježiša
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