KVÍZ 2
1. Raz sa istý zákoník opýtal Ježiša:
a) Čo mám robiť, aby som získal večný život?
b) Čo mám robiť, aby som vedel konať zázraky ako ty?
c) Prečo je nebo modré?
d) Kto je najväčší z tvojich učeníkov?
2. Ježiš na zákonníkovu otázku odpovedal otázkou:
a) Čo tým myslíš – večný život?
b) Čo je napísané v zákone?
c) Prečo sa to pýtaš mňa?
d) Čo hovoria ostatní zákonníci?
3. Po Ježišovej odpovedi, že má konať podľa toho,
čo je napísané v zákone, sa ho zákonník opýtal:
a) Ktorého blížneho mám milovať?
b) Ako mám prejaviť lásku svojmu blížnemu?
c) A čo ak je môj blížny pohan?
d) Kto je môj blížny?
4. Keď sa zákonník opýtal Ježiša, kto je jeho blížny,
Ježiš rozpovedal príbeh o mužovi, ktorý cestoval
a) z Jericha do Jeruzalema
b) z Jericha do Galilei
c) z Jeruzalema do Jericha
d) z Ríma do Jeruzalema
5. Keď Ezdráš (istý muž) cestoval z Jeruzalema do Jericha
a) stretol sa s banditami a rozhodol sa stať jedným z nich
b) zatkli ho Rimania a vsadili do väzenia
c) napadli ho, okradli a dobili
d) zaútočil na kňaza, levitu a Samaritána
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6. Keď kňaz videl zraneného muža
a) prešiel okolo
b) vyčistil mu rany
c) dal mu peniaze a odviedol ho domov
d) pomohol zranenému a potom bežal po pomoc
7. Keď prišiel levita a videl zraneného ležať na zemi
a) bol príliš zamyslený a tak si ho ani nevšimol
b) zastavil, ale zranený odmietol jeho pomoc
c) vyčistil mu rany
d) začal sa báť, že aj jeho napadnú zbojníci a obišiel ho
8. Keď Samaritán našiel zraneného
a) odniesol ho do tieňa
b) prehľadal mu vrecká, či tam nemá nejaké drobné
c) dal mu peniaze, o ktoré ho olúpili
d) pomohol mu
9. Keď Ježiš dokončil príbeh, opýtal sa zákonníka
a) Kto v príbehu bol skutočný blížny zranenému človeku?
b) Ktorý z ľudí v príbehu pôjde do neba?
c) Máš nejakých priateľov, ktorí sú Samaritáni?
d) Kto z ľudí v príbehu bol Samaritán?
10. Keď sa Ježiš opýtal zákonníka, kto bol blížny zranenému
mužovi, zákonník
a) odmietol odpovedať
b) odpovedal správne
c) zaškrípal zubami a odišiel
d) nevedel, čo má povedať

