
KVÍZ 2

1. Keď mladší syn dostal od otca dedičstvo,
 a) zistil svoj omyl a vrátil peniaze otcovi
 b) kúpil si farmu a poctivo pracoval
 c) odišiel do ďalekej krajiny
 d) peniaze investoval a o rok všetko otcovi splatil

2. Madší syn prišiel do ďalekej krajiny a
 a) svoje peniaze zakopal  
 b) veľmi zbohatol
 c) dal svoje peniaze chudobným
 d) všetky peniaze minul

3. Keď mladší syn minul všetky peniaze, 
 a) na krajinu doľahol hlad
 b) Rimania napadli mesto
 c) oslepol
 d) dopočul sa, že jeho otec zomrel

4. Mladší syn si našiel prácu na farme a  
 a) nový pán sa o neho dobre staral  
 b) nový pán si ho adoptoval za syna a dal mu dedičstvo
 c) bol taký hladný, že si prial jesť to čo prasce
 d) prišli ho navštíviť všetci jeho priatelia

5. Keď otec videl, že sa mladší syn vracia,
 a) rozhodol sa s ním neprehovoriť do konca života
 b) prikázal sluhom aby ho zbičovali
 c) povedal mu, že musí pracovať ako jeho sluha
 d) bežal za svojim synom a objal ho

6. Keď sa mladší syn a otec zvítali, syn povedal, že nie je hodný
 a) byť jeho synom
 b) jesť zo sluhami
 c) jesť s prasatami
 d) žiť

7. Keď obliekli mladšieho syna do najlepších šiat, otec prikázal  
 a) aby sa zhromaždili starší, ktorí budú súdiť jeho syna
 b) oznámiť, že starší syn nedostane dedičstvo
 c) vysmievať sa mladšiemu synovi, že bol taký hlúpy
 d) zabiť tučné telo a oslavovať

8. Starší syn vytýkal otcovi, že nikdy nedostal kozľa, aby 
 a) ho mohol upiecť na otcovu počesť
 b) sa poveselil s priateľmi
 c) ukázal mladšiemu bratovi, o čo všetko prišiel
 d) sa mohol podeliť s mladším bratom

9. Bolo dôležité oslavovať návrat strateného syna, pretože
 a) bol veľmi hladný 
 b) je dobré kŕmiť chudobných
 c) bol stratený a našiel sa
 d) zaslúžil si to

10. Čo to znamená stratený a nájdený?
 a) Kázanie evanjelia hriešnikom 
 b) Oľutovanie svojich hriechov
 c) Spomenúť si na biblické texty, na ktoré sme už zabudli 
 d) Nájsť niekoho, koho už dlho hľadáme

N13 Stratený syn (Animované biblické príbehy)


