
KVÍZ 3

1. Ježiš raz povedal: Ak má niekto sto oviec a jedna sa stratí, či
 a) nenechá 99 a nejde hľadať stratenú
 b) bude riskovať život pre jednu stratenú ovcu
 c) to nie je chamtivosť mať až sto oviec
 d) sa neuistí, že to bola najlepšia ovca skôr, ako ju 
             bude hľadať

2. Ježiš povedal podobenstvo o stratenom synovi ako odpoveď 
    na sťažnosti jeho nepriateľov, že Ježiš
 a) ani jedného z nich neuzdravil  
 b) sa stretá a hoduje s vyberačmi daní
 c) sa zaujíma len o bohatých a mocných
 d) chce byť kráľ židov

3. Keď mladší syn žiadal dedičstvo, otec   
 a) ho prestal počúvať
 b) ho preklial
 c) mu prikázal kajať sa
 d) mu dal, čo chcel

4. Keď mladší syn hladoval na farme pri prasatách, uvedomil si, že  
 a) toto nie je o nič horšie ako práca na farme u jeho otca  
 b) aj sluhovia jeho otca sa majú lepšie ako teraz on
 c) otec mu zakázal prísť domov
 d) otec ho už nikdy nebude milovať, lebo premrhal dedičstvo

5. Keď mladší syn rozmýšlal o živote pred odchodom z domu, 
    rozhodol sa, že
 a) sa vráti domov a poprosí otca, aby mohol byť jeho sluhom
 b) radšej zomrie, ako by sa mal vrátiť domov
 c) spácha samovraždu
 d) sa vráti domov a od otca si vypýta ďalšie peniaze

6. Otec prikázal sluhom, aby
 a) syna obliekli do šiat sluhov
 b) priniesli bič a syna potrestali
 c) obliekli syna do nových šiat
 d) obliekli syna do otcových najlepších šiat a dali mu prsteň 
             aj topánky

7. Keď starší brat počul, že sa jeho brat vrátil a otec urobil pre   
    neho hostinu,  
 a) rozbehol sa k mladšiemu bratovi a objal ho
 b) bežal za matkou a oznámil jej novinu
 c) išiel kúpiť bratovi dar
 d) bol nahnevaný a nechcel sa pridať k oslave

8. Keď otec zistil, že sa starší syn hnevá,  
 a) povedal mu, aby odložil svoj hnev
 b) prikázal mu, aby k nemu prišiel a rozprával sa s ním
 c) vyšiel za ním a rozprával sa s ním
 d) rozkázal mu, aby bratovi odpustil a zmieril sa s ním

9. Starší brat sa hneval, pretože
 a) otec zabil jeho najobľúbenejšieho býčka 
 b) on bol vždy poslušný a otec pre neho nikdy neurobil oslavu
 c) jeho brat dostal nové šaty
 d) chcel dedičstvo, ale otec mu ho nechcel dať

10. Čo povedal otec synovi ako odpoveď na jeho sťažnosti?
 a) Že aj pre neho urobí jedného dňa oslavu 
 b) Že na druhý deň dá jemu najlepšie šaty, prsteň a topánky
 c) Že po hostine mladšieho syna potrestá
 d) Že všetko, čo má je aj jeho
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