
KVÍZ 3

Chorá žena vedela, že bude zdravá. Stačí len, aby
 a) videla Ježiša
 b) počula Ježišov hlas
 c) stretla Ježiša na ulici
 d) sa dotkla Ježišovho rúcha

2. Keď sa žena dotkla Ježišovho plášťa, on to vedel, pretože
 a) ho na to upozornili učeníci
 b) ho potiahla takou silu, že skoro spadol na zem
 c) sa ľudia rozostúpili, aby sa mohla stretnúť s Ježišom 
 d) cítil, že z neho vyšla sila

3. Keď sa žena dotkla Ježišovho plášťa, Ježiš sa opýtal, 
    kto sa ho dotkol. Učeníci boli prekvapení, pretože
 a) Ježiš vyzeral rozčúlený
 b) mnohí sa Ježiša dotýkali
 c) práve vtedy okolo neho nebol nikto
 d) prehovoril po mnohých dňoch mlčania

4. Po ceste domov prišiel za Jairusom sluha a oznámil, že
 a) druhý vedúci synagógy nedovolí, aby Ježiš vstúpil do mesta
 b) ochorela aj jeho druhá dcéra
 c) jeho dcéra zomrela
 d) jeho dcéra zaspala

5. Keď Jairus počul, že jeho dieťa zomrelo, začal plakať. 
    Ježiš mu povedal:
 a) Neboj sa, len ver!
 b) Posol klame a tvoja dcéra žije.
 c) Je mi ľúto, že som nemohol zachrániť tvoju dcéru.
 d) Tvoja dcéra pôjde do neba.

6. Keď Ježiš povedal, že dieťa žije, ľudia 
 a) omdleli
 b) utiekli
 c) sa Ježišovi smiali 
 d) neboli schopní slova

7. Čo povedal Ježiš mŕtvemu dievčatku, ktoré ležalo na posteli?
 a) Dievča, tvoja viera ťa uzdravila.
 b) Dievča, vstaň.
 c) Dievča, odpočívaj v pokoji.
 d) Dievča, nech si požehnaná na nebi.

8. Ježiš povedal učeníkom, aby ich ani nenapadlo myslieť si, že aj 
    oni dokážu robiť také zázraky ako on. 
 a) pravda
 b) lož

9. Peter kráčal po vode len chvíľu, pretože
 a) sa mu podlomili nohy 
 b) vlny boli privysoké
 c) prvýkrát chodil po vode a tak mu to ešte dobre nešlo
 d) mal malú vieru a pochyboval

10. Ježiš povedal, že ak budeme mať vieru ako... môžeme...
 a) kamienok, robiť zázraky
 b) vysoký vrch, pohnúť zemeguľou
 c) zrnko piesku, poznať budúcnosť
 d) horčičné semienko, aj vrchy preniesť (robiť veci ako on)
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