KVÍZ 3
1. Predtým ako Ježiš povedal podobenstvo o milosrdnom
Samaritánovi, povedal učeníkom, že sú šťastní pretože
a) vidia veci, ktoré Ježiš robí
b) budú spievať v nebeskom spevokole
c) si ich vybral za učeníkov
d) uvidia koniec sveta
2. Ježiš učeníkom povedal, že mnoho ...... túžilo vidieť
a počuť veci, ktoré oni vidia a počujú.
a) vládcov a otrokov
b) prorokov a kráľov
c) žien a detí
d) kráľov a kráľovien
3. Ježiš povedal podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi ako
odpoveď na otázku:
a) Povieš mi nejaký príbeh?
b) Kto je milosrdný Samaritán?
c) Prečo učíš v podobenstvách?
d) Čo mám robiť, aby som získal večný život?
4. Zákonník citoval dve prikázania. Prvé bolo:
a) byť pokrstený
b) vzdať sa svojho bohatstva
c) milovať Boha celým srdcom, celou mysľou, silou aj dušou
5. Druhé prikázanie, ktoré zákonník citoval, bolo:
a) milovať svojho blížneho ako samého seba
b) prijať Ducha Svätého
c) neklaňať sa sochám a obrazom
d) nikdy nezabiť svojho blížneho
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6. V Ježišovom podobenstve Samaritán pomohol Židovi. Bolo to
nezvyčajné, pretože
a) samaritánske zákony zakazovali súcit
b) Samaritáni boli síce dobrí bojovníci, ale zlí ošetrovatelia
c) Židia a Samaritáni boli nepriatelia
d) všetci Samaritáni pochádzali z kráľovského rodu
7. Keď Samaritán obviazal zraneného muža
a) ukázal mu cestu do Jericha
b) dal mu zopár mincí a odišiel
c) poslal ho do najbližšieho hostinca
d) zdvihol ho na chrbát vlastného koňa
8. Keď Samaritán vysadil zraneného na koňa,
a) poprial mu veľa šťastia
b) povedal, že chce len polovicu sumy, ktorá sa bežne
účtuje za dopravu na takú vzdialenosť
c) vzal ho do najbližšieho hostinca
d) zranený muž mu sľúbil, že bude hovoriť o jeho láskavosti
9. Samaritán dal hostinskému peniaze, aby sa postaral o
zraneného muža
a) ale zdôraznil, že očakáva aby mu ich zranený vrátil
b) a povedal, že zaplatí aj ďalšie výdavky na ceste späť
c) a poprosil hostinského, aby zvyšok zaplatil on
10. Keď zákonník priznal, že blížny bol Samaritán, Ježiš mu povedal
a) aj ty sa staň Samaritánom
b) vyznaj svoje hriechy a daj sa pokrstiť
c) choď a rob podobne
d) choď a rob ako levita

