
KVÍZ 3

1. Na otázku farizejov, či majú ukameňovať hriešnicu Ježiš
 a) písal prstom do prachu
 b) odišiel
 c) im povedal podobenstvo 
 d) ich bičom odohnal

2. Ježiš povedal, že muž sa narodil slepý preto, že 
 a) jeho matka sa pozerala do slnka
 b) jeho otec nečítal Mojžišove knihy
 c) jeho rodičia odmietli poznať pravdu
 d) ani jedna z možností

3. Ježiš neuzdravil slepého okamžite, ale
 a) povedal mu, aby sa 40 dní postil 
 b) nechal učeníkov, aby ho uzdravili
 c) poslal ho ponoriť sa sedem krát do Jordánu
 d) urobil blato, pomazal mu oči a poslal ho umyť sa 

4. Keď bol uzdravený, farizeji sa ho pýtali:
 a) Ako si bol uzdravený?   
 b) Koľko si musel Ježišovi zaplatiť?
 c) Nechceš byť členom našej rady?
 d) Uzdravili ťa Ježišovi učeníci?

5. Aby zistili pravdu, či sa tento muž naozaj narodil slepý, farizeji
 a) mu pohrozili prstom
 b) sa modlili k Bohu, aby im zjavil pravdu
 c) sa opýtali jeho rodičov, či toto je ich syn
 d) ho nechali vyšetriť doktorom

6. Keď sa farizeji pýtali rodičov 
 a) popreli, že to je ich syn
 b) priznali, že je to ich syn, ale nevedeli či sa narodil slepý
 c) povedali, že je to ich syn a že sa narodil slepý
 d) popreli, že je to ich syn, ale potvrdili, že sa narodil slepý

7. Keď farizeji počuli, že Ježiš uzdravil slepého muža, povedali 
    mu, aby
 a) vzdal slávu Bohu a nie Ježišovi 
 b) to nikomu nehovoril
 c) im odpustil ich pýchu a nevieru
 d) ich odviedol k Ježišovi, lebo sa chcú nechať pokrstiť

8. Keď uzdravený muž odmietol zmeniť svoje vyznanie, farizeji 
 a) ho zavreli do väzenia
 b) prijali Ježiša ako svojho spasiteľa
 c) uverili, že Ježiš je veľký lekár
 d) vyhodili ho zo synagógy

9. Keď muža vyhodili zo synagógy, Ježiš ho našiel a opýtal sa:
 a) Si to ty, koho som uzdravil?
 b) Veríš v Syna Božieho?
 c) Pôjdu farizeji do neba?
 d) Chceš, aby som odpustil farizejom?

10. Keď uzdravený muž našiel Ježiša,
 a) bol sklamaný, že Ježiš je chudobný
 b) uveril, že Ježiš je Syn Boží
 c) bol nevďačný
 d) poprosil Ježiša, aby ho naučil spravodlivo rozsudzovať
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