KVÍZ 2

S01 Abrahám a Izák (Animované biblické príbehy)

1. Izmael bol veľmi šikovný
a) v boji s mečom
b) v kováčskom remesle
c) v lukostreľbe
d) v hre na harfu

6. Boh prisľúbil Abrahámovi a Sáre syna,
a) ale Sára zomrela skôr, než sa dieťa narodilo
b) ale oni vedeli, že sa to nestane
c) ale Sáre sa narodilo dievča
d) a všetko sa stalo tak, ako im Boh zasľúbil

2. Jedného dňa sa Boh prihovoril Abrámovi a sľúbil mu, že
a) bude mať 12 synov
b) bude mať 7 dcér
c) neokúsi smrť
d) krajina, ktorú vidí, bude patriť jeho potomkom

7. Keď Izák podrástol, Izmael
a) žiarlil na Izákovu schopnosť strieľať z luku
b) miloval Izáka a staral sa o neho
c) sa vysmieval Izákovi
d) vysvetlil Izákovi ako prinášať obete

3. Boh zasľúbil, že Sára
a) porodí syna
b) bude kráľovnou Kanaánu
c) bude mať päť nových slúžok namiesto Hagar
d) porodí dvojičky

8. Keď Sára videla, ako Izmael trápi Izáka, chcela, aby Abrahám
a) obetoval Izáka
b) potrestal Izmaela
c) ušil Izákovi samostatný stan
d) poslal Izmaela aj s matkou preč

4. Keď sa Abrahám dozvedel, že bude mať so Sárou dieťa,
opýtal sa Boha, čo bude s Izmaelom. Boh mu povedal, že
a) Izmael bude vždy jeho obľúbeným synom
b) sa o Izmaela postará a požehná ho
c) Izmael bude veľmi bohatý
d) Izmael sa bude starať o Izáka

9. Abrahám sa o Izmaela obával, ale Boh mu povedal:
a) Počúvni svoj ženu Sáru.
b) Neboj sa o Izmaela, je to dobrý chlapec.
c) Izmael sa o seba postará.
d) Izmaelovi bude lepšie, ak odíde.

5. Aj keď bol Izmael Abrahámovým prvorodeným synom,
a) zasľúbenia sa mali splniť s Izákom
b) Abrahám ho nemiloval
c) bol nižší ako Izák
d) Abrahám mu povedal, že nikdy nebude na prvom mieste

10. Boh sľúbil, že sa o Izmaela postará a že
a) Izmael sa do Kanaánu vráti, aby sa postaral o dedičstvo
b) z neho urobí najlepšieho lukostrelca na svete
c) z jeho potomkov vyjde 12 veľkých prorokov
d) z jeho potomkov vyjde 12 kniežat a veľký národ

