
KVÍZ 2

1. Jozef povedal bratom, že Šimeón musí v Egypte ostať, kým
 a) sa nevrátia aj so svojim otcom
 b) sa nevrátia aj s Benjamínom
 c) nepostavia pyramídu
 d) sa nepriznajú otcovi, čo urobili s Jozefom

2. Keď bratia objavili svoje peniaze vo vreciach 
 a) ukryli ich pred otcom
 b) potešili sa takémuto Božiemu požehnaniu
 c) báli sa, že si Egypťania pomyslia, že ich ukradli
 d) nechali peniaze na púšti a ponáhľali sa domov

3. Keď Jákob počul, že by mal pustiť Benjamína do Egypta
 a) odmietol
 b) pochopil, že Jozef je správcom Egypta
 c) modlil sa za smrť správcu
 d) bez problémov pustil Benjamína s bratmi

4. Jákob dovolil Benjamínovi ísť do Egypta až potom, keď
 a) ho jeho synovia hodili do jamy
 b) sa im minulo jedlo
 c) sa mu zjavil anjel 
 d) jeho žena ochorela

5. Keď Jozef zistil, že bratia sa vrátili do Egypta aj s Benjamínom,
 a) pozval ich na oslavu
 b) nechal ich zatvoriť do väzenia za krádež
 c) urobil Benjamína svojim sluhom
 d) okrem Benjamína, predal bratov do otroctva

6. Keď bratia zistili, že sú pozvaní do domu správcu na hostinu
 a) odmietli ísť
 b) potešili sa, lebo boli veľmi hladní
 c) báli sa, že ich zatknú a urobia z nich otrokov 
 d) vedeli, že správca sa stal ich priateľom

7. Keď Jozef prišiel na hostinu, jeho bratia
 a) mu vysvetlili ako to bolo s peniazmi
 b) sa mu poklonili
 c) žiadali o prepustenie Šimeóna
 d) od strachu utiekli

8. Keď Jozef znovu uvidel bratov, opýtal sa ich:
 a) Prečo ste sa vrátili tak neskoro?
 b) Kde je môj brat Benjamín?
 c) Prečo ste sa nevrátili, keď ste našli peniaze? 
 d) Má sa váš otec dobre?

9. Keď sa Jozef privítal s bratmi sadli si k stolu 
 a) od najstaršieho po najmladšieho 
 b) na vankúše, ktoré boli na podlahe
 c) na čestné miesta
 d) od najmladšieho po najstaršieho

10. Predtým, ako sa Jozef dal poznať bratom
 a) ukryl strieborný pohár do Benjamínovho vreca 
 b) dal im piť slabé víno
 c) schoval pod Šimeónovu posteľ zlatý tanier  
 d) tajne im dal do topánky krištáľový amulet
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