
KVÍZ 2

1. Keď bol raz Ježiš s učeníkmi v loďke na mori, učeníci sa 
    vyľakali, pretože
 a) sa im rozbila loď 
 b) na nich zaútočil morský had
 c) bola obrovská búrka
 d) na nich zaútočila rímska bojová loď

2. Ježiš utíšil búrku. Povedal, že aj učeníci to dokážu, ale potrebujú
 a) prosiť o moc Neptúna, boha morí
 b) čerpať silu zo slnka
 c) mať palicu, ktorou Mojžiš rozdelil červené more
 d) veriť

3. Žena, ktorá sa chcela dotknúť Ježišovho rúcha, bola veľmi 
    chorá aj keď ju skúšali liečiť mnohí lekári. 
 a) pravda
 b) lož

4. Často hľadáme Ježišovu pomoc vtedy, keď máme problémy. 
    Jairus prišiel za Ježišom preto, lebo
 a) jeho stará mama spadla so schodov
 b) jeho dcéra bola veľmi chorá
 c) nerozumel Písmam
 d) chcel Ježiša nachytať ako sa rúha

5. Jairus bol iný ako ľudia, ktorí bežne prosili Ježiša o pomoc, 
    pretože bol
 a) vedúci (predstavený) synagógy
 b) Riman
 c) spravodlivý a nepotreboval Ježišovo učenie
 d) nevedel sa udržať na nohách

6. Jairus ukázal svoj postoj k Ježišovi tým, že 
 a) sa stal jeho učeníkom
 b) zamával rukou na pozdrav
 c) priniesol dar
 d) v úcte pokľakol

7. Keď sa chorá žena dotkla Ježišovho rúcha,
 a) hneď bola zdravá
 b) odniesli ju domov a tam sa uzdravila
 c) tri dni neumyla ruku vodou a potom bola zdravá
 d) odpadla a keď sa prebrala, bola zdravá

8. Keď učeníci videli Ježiša kráčať po vode,
 a) od radosti začali tlieskať
 b) vydesili sa, lebo ho považovali za ducha
 c) aj oni skúšali kráčať po vode
 d) hodili mu lano, aby sa neutopil

9. Keď Peter uvidel, že muž ktorý kráča po vode je Ježiš, povedal:
 a) To sa mi snáď sníva.
 b) Už nás viac takto neľakaj.
 c) Prikáž mi, aby som išiel za tebou.
 d) Rýchlo nastúp do člna, aby si sa neutopil.

10. Keď sa Ježiš priblížil, povedal Petrovi, aby išiel za ním. 
      Čo bolo potom?
 a) Peter sa bál vyjsť z lode .
 b) Peter vystúpil z lode a hneď sa začal topiť.
 c) Peter vystúpil z lode a postavil sa na hladinu.
 d) Peter odmietol, ale Jakub a Ján išli za Ježišom.
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