
KVÍZ 3

1. Keď Mojžiš vyrástol a stal sa mužom
 a) aj on musel pracovať ako otrok
 b) faraónova dcéra ho poslala do inej krajiny
 c) faraón oslobodil všetkých hebrejských otrokov
 d) išiel za Hebrejmi a videl ich utrpenie

2. Kým bol Mojžiš v Midjánskej krajine,
 a) faraón zomrel a Hebreji boli konečne slobodní
 b) faraónova armáda ho hľadala
 c) Hebreji naďalej trpeli v otroctve
 d) úplne zabudol na Egypt

3. Keď Mojžiš šiel za žiarou ohňa, uvidel
 a) horiaci ker
 b) ohnivý voz
 c) ohnivý stĺp
 d) horiaci ker, ktorý nezhorel

4. Boží hlas z kríka prikázal Mojžišovi, aby 
 a) si dal dolu klobúk, lebo prišiel na posvätné miesto
 b) si vyzul topánky, pretože miesto na ktorom stojí, je sväté
 c) si zakryl oči pred žiarou, ktorá vychádzala z kríka
 d) odviedol stádo do bezpečia

5. Boh Mojžišovi povedal, že počul krik svojho ľudu a že sa ho 
    rozhodol zachrániť tak, že
 a) pošle k faraónovi anjela
 b) obmäkčí faraónove srdce
 c) pošle Mojžiša, aby vyslobodil ľud z otroctva
 d) pošle anjelov, ktorí Hebrejom pomôžu s prácou

6. Mojžiš nechcel ísť, pretože sa bál, že 
 a) ho faraón nechá zabiť
 b) mu ľudia neuveria
 c) sa mu nepodarí prejsť cez púšť
 d) ho žena nepustí samého do Egypta

7. Boh ukázal Mojžišovi svoju moc tak, že zmenil palicu 
 a) na hada
 b) na meč
 c) na rozkvitnutý strom
 d) na kopiju 

8. Boh druhý krát ukázal Mojžišovi svoju moc tak, že
 a) zhodil Mojžiša zo skaly a potom ho zachytil
 b) Mojžišove ovce pomreli, ale Boh ich potom vzkriesil
 c) dostal horúčku, z ktorej ho Boh uzdravil
 d) že sa mu najprv na ruke objavilo malomocenstvo a 
             potom ho Boh uzdravil

9. Mojžiš sa vyhováral, že nevie hovoriť. Boh mu teda povedal, že
 a) bude hovoriť za neho
 b) bude za neho hovoriť jeho brat Áron
 c) spôsobí, aby si to Egypťania nevšimli
 d) ho naučí rozprávať

10. Potom, ako Boh prikázal Mojžišovi vrátiť sa do Egypta a 
      vyviesť jeho ľud, Mojžiš
 a) utiekol do ďalekej krajiny, lebo sa bál
 b) začal budovať midjánsku armádu, ktorou by porazil Egypt
 c) urobil tak, ako mu Boh prikázal a vrátil sa do Egypta
 d) sa opýtal ženy, či by sa mal do Egypta vrátiť
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