
KVÍZ 2

1. Stotník odmietol Ježišovu ponuku, že pôjde do jeho domu 
    slovami 
 a) nie som hodný, aby si vstúpil do môjho domu
 b) ak Žid vstúpi do môjho domu, prídem o prácu
 c) môj dom je veľmi ďaleko
 d) hanbím sa za svoje bohatstvo

2. Keď stotník povedal, že stačí Ježišovo slovo, Ježiš povedal:
 a) Nepôjdem, prišiel som zachraňovať len Židov.
 b) Ani v Izraeli som nenašiel väčšiu vieru.
 c) Musím sa ho dotknúť, aby sa uzdravil.
 d) Tvoja viera je veľmi veľká.

3. Ježiš povedal stotníkovi, že jeho sluha bude uzdravený
 a) ak sa dá pokrstiť
 b) ak mu pomôže bojovať proti Rimanom
 c) pretože jeho sluha mal veľkú vieru
 d) pretože stotník veril

4. Ježiš povedal učeníkom, že ak budú mať vieru ako horčičné 
    semienko, môžu
 a) chodiť po vode  
 b) postaviť za tri dni chrám
 c) pohnúť horou
 d) kriesiť mŕtvych z hrobov

5. V meste Naim, videl Ježiš pohreb muža. Bol to
 a) starosta Naimu
 b) jediný syn vdovy
 c) bohatý právnik
 d) Rímsky stotník

6. Ježiš povedal vdove, ktorej zomrel syn:
 a) Neplač.
 b) Tvoje slzy čoskoro vyschnú.
 c) Ešte chvíľu plač.
 d) Neplač za mnou, Argentína.

7. Keď Ježiš povedal vdove, aby neplakala,  
 a) porozprával jej ako krásne je v nebi 
 b) modlil sa za ňu
 c) požartoval s ňou
 d) vzkriesil jej syna

8. Ježiš prikázal učeníkom, aby išli a robili to čo on, okrem
 a) vyháňania démonov
 b) uzdravovania chorých
 c) kriesenia z mŕtvych
 d) všetky možnosti

9. Učeníci nemali brať za svoju službu peniaze, pretože
 a) peniaze sú koreňom všetkého zla 
 b) bohatý nevojde do Božieho kráľovstva
 c) zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte
 d) zázraky sú nedoceniteľné

10. Ježišovi učeníci 
 a) boli často znechutení neúspechmi 
 b) boli schopní robiť zázraky, len ak bol Ježiš nablízku
 c) robili zázraky ako Ježiš
 d) sa báli robiť zázraky
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