
KVÍZ 3

1. Vdove z Naimu zomrel jediný syn. Ježiš ho vzkriesil, keď
 a) ležal na bojovom poli
 b) ho niesli v truhle na miesto, kde mal byť pochovaný
 c) ležal v hrobe
 d) ležal medzi malomocnými v Gehene

2. Ježiš radil svojim učeníkom:
 a) Kráčajte cestou, ktorou ja idem.
 b) Hovorte slová, ktoré som ja hovoril.
 c) Robte veci, ktoré som ja robil.
 d) Robte väčšie veci, aké som robil ja.

3. Keď za Ježišom prišli dvaja slepci, opýtal sa ich:
 a) Myslíte si, že vás môžem uzdraviť?
 b) Veríte, že vás môžem uzdraviť?
 c) Dúfate, že vás môžem uzdraviť?
 d) Uhádnite, či vás môžem uzdraviť?

4. Na Ježišovu otázku slepci odpovedali: 
 a) Áno, Pane.  
 b) Snažíme sa.
 c) Najprv nás uzdrav, potom uveríme.
 d) Neveríme.

5. Ježiš sa dotkol ich očí a povedal im, že sa stane podľa  
 a) viery ich rodičov
 b) ich spravodlivosti
 c) ich dobrých skutkov
 d) ich viery

6. Keď Ježiš uzdravil slepcov,
 a) povedali o tom všetkým
 b) nikomu nepovedali, čo sa stalo
 c) predstierali, že sú stále slepí
 d) povedali to len najbližším priateľom

7. Chlapca posadol démon, ktorý spôsobil, že  
 a) skákal z vysokých budov 
 b) sa hádzal do vody aj do ohňa
 c) kradol veci
 d) porušoval sobotu

8. Keď Ježiš prišiel k posadnutému chlapcovi
 a) chlapec bol hneď uzdravený
 b) otec ho odmietol, pretože Ježišovi neveril
 c) démon začal chlapcom lomcovať
 d) démon prikázal Ježišovi aby odišiel

9. Otec chlapca prejavil vieru tak, že
 a) vyšiel na strechu a odtiaľ spustil syna k Ježišovi
 b) dal Ježišovi zopár mincí
 c) chodil po horúcich uhlíkoch 
 d) poprosil Ježiša, aby mu pomohol veriť

10. Ježiš vyhnal démona z chlapca tak, že
 a) mu prikázal, aby z chlapca vyšiel a viac sa nevracal
 b) predniesol špeciálnu modlitbu na vyháňanie démonov
 c) s chlapcom zápasil
 d) zlostne kričal na démona, kým nezmizol
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