
KVÍZ 2

1. Ježiš povedal, aby sme boli opatrní pri súdení iných, pretože
 a) len niektorí vedia spravodlivo súdiť
 b) je nedostatok sudcovských talárov
 c) moje hriechy môžu byť ešte väčšie
 d) je to hriech, ktorý nemožno odpustiť

2. Farizeji obvinili Ježiša z toho, že  
 a) je posadnutý démonmi
 b) ich špehuje
 c) je opitý
 d) sa chce stať kráľom Izraela

3. Keď sa vojaci, ktorý mali Ježiša zatknúť vrátili k veľkňazovi
 a) priviedli so sebou aj Ježiša
 b) Ježiš nebol s nimi
 c) priniesli od Ježiša správu
 d) priviedli namiesto Ježiša jeho učeníkov

4. Ako vysvetlili vojaci veľkňazovi, že nepriviedli Ježiša
 a) premohli nás učeníci  
 b) zatkli sme Ježiša, ale on ušiel
 c) nenašli sme ho
 d) nikdy sme nikoho nepočuli takto hovoriť

5. K Ježišovi priviedli ženu, ktorá zhrešila. Podľa zákona mala byť
 a) vyhostená z Jeruzalema
 b) odsúdenia na 2 roky vezenia
 c) pokutovaná sumou 6 šekelov striebra
 d) ukameňovaná 

6. Farizeji citovali zákon a potom sa opýtali:
 a) Je správne kameňovať ju v sobotu?
 b) Čo povieš ty?
 c) Aké veľké majú byť kamene?
 d) Prečo Mojžiš prikázal taký zákon?

7. Na otázku farizejov, či má žena zomrieť Ježiš odpovedal:
 a) Nie ukameňovaná, len zbičovaná. 
 b) Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameň.
 c) Áno, zákon sa musí naplniť.
 d) Len spravodlivý sudca môže hodiť kameň.

8. Keď Ježiš povedal, aby prvý kameň hodil človek bez hriechu
 a) traja muži začali hádzať kamene
 b) zástup sa opýtal, čo znamená slovo hriech
 c) všetci odišli 
 d) farizeji zatkli Ježiša za rúhanie

9. Keď všetci odišli, Ježiš sa ženy opýtal:
 a) Kde máš muža?
 b) Kde sú tvoje rany po kameňoch?
 c) Kde sú tí, čo ťa obviňovali? Nikto ťa neodsúdil?
 d) Kde sú tvoji priatelia? Nikto sa ťa nezastane?

10. Keď žena zistila, že všetci sú preč, Ježiš jej povedal:
 a) Choď a nehreš viac.
 b) Choď, urob sedem dobrých skutkov. 
 c) Choď a nechaj sa pokrstiť. 
 d) Teraz keď si bola súdená, súď iných.
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