
KVÍZ 3

1. Keď v príbehu o dvoch synoch otec volal mladšieho syna 
    pracovať do vinice, ten 
 a) povedal, že nepríde
 b) neodpovedal
 c) sa rozplakal
 d) povedal, že príde

2. Starší syn na otcovu prosbu ísť pracovať do vinice
 a) tiež odpovedal, že nepríde
 b) sa robil, že nepočuje
 c) sa smial 
 d) odpovedal, že príde

3. Mladšieho syna, ktorý odmietol ísť pracovať,
 a) to mrzelo, ale neurobil nič
 b) nič nedokázalo upokojiť
 c) to mrzelo a prišiel pracovať do vinice
 d) doma už nič nedržalo a tak odišiel

4. Starší syn, ktorý sľúbil, že príde, 
 a) prišiel 
 b) prišiel, ale pracoval len hodinu
 c) prišiel k otcovi a povedal mu, že si to rozmyslel
 d) neprišiel pracovať

5. V inom podobenstve nemohol Abrahám pomôcť boháčovi, 
    pretože
 a) plamene boli prihorúce
 b) mu to Lazár nedovolil
 c) otec Abrahám bol rozhnevaný
 d) medzi nimi bola neprekonateľná priepasť

6. Ďalej boháč prosil, aby Lazár vstal z mŕtvych a išiel za
 a) jeho susedmi
 b) jeho priteľmi
 c) jeho bratmi
 d) jeho rodičmi 

7. Boháč chcel, aby Lazár išiel za jeho bratmi preto, 
 a) aby sa zmenili a neskončili ako on 
 b) aby mu poslali vodu
 c) aby rozdali všetko čo majú chudobným
 d) aby videli, ako vyzerá vzkriesený človek

8. Otec Abrahám povedal boháčovi, že jeho bratia majú... 
    aby ich varovali. 
 a) Eliáša a Elizea
 b) Mojžiša a prorokov
 c) Starý a Nový zákon
 d) Jána Krstiteľa a apoštola Jakuba

9. Boháč potom odpovedal, že jeho bratia budú konať pokánie ak 
 a) uvidia niekoho vstať z mŕtvych
 b) budú mať videnie z neba
 c) uvidia miesto trestu
 d) si prečítajú dosky zákona

10. Otec Abrahám odmietol poslať Lazára k boháčovým bratom, 
      pretože
 a) boli príliš zlí
 b) ak neveria Mojžišovi, neuveria ani keby niekto vstal z mŕtvych
 c) Lazár mal veľa práce
 d) lebo práve zomreli 
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