S05 Rút (Animované biblické príbehy)

KVÍZ 3
1. Keď Rút zbierala klasy, Bóaz urobil čosi nezvyčajné a) priniesol je vodu na pitie
b) pozval ju k jedlu
c) dal jej deň voľna
d) kľakol si a zbieral klasy s ňou

6. Keď Rút povedala Bóazovi, že je jeho najbližšia príbuzná,
a) Bóaz si chcel vziať Rút za ženu
b) hneval sa, lebo on ju chcel požiadať o ruku prvý
c) vyľakal sa a ušiel
d) povedal, že by si nikdy nevzal Moábitku

2. Najbližší príbuzný mal na základe ... pomôcť tým, ktorí v
rodine schudobneli
a) svojho bohatstva
b) svojho dobrého srdca
c) výkupného práva
d) stanného práva

7. Bóaz sa chcel s Rút oženiť, ale povedal jej, že
a) už je ženatý
b) je príliš chudobný
c) ju nemiluje
d) existuje ešte bližší príbuzný ako on

3. Keď Noémi počula, že Rút zbierala na Bóazovom poli
spomenula si, že
a) je jej najbližší príbuzný
b) uctieva Bála
c) ukradol ich pôdu
d) tiež zbieral klasy na ich poli
4. Noémi chcela, aby Rút išla za Bóazom a
a) poklonila sa mu
b) dala mu facku
c) povedala mu, že je jeho najbližšia príbuzná
d) poprosila ho o jedlo
5. Bóaz si myslel, že Rút si ho nebude chcieť vziať, pretože
a) sa zle správal k svojim sluhom
b) nebol Moabita
c) bol od nej oveľa starší
d) bol mladší ako ona

8. Bóaz sa rozprával s Rútinim najbližším príbuzným a povedal
mu, že
a) bude o Rút bojovať do posledného dychu
b) vdova Noémi má pozemok na predaj
c) Rút sa ho hanbila opýtať, či si ju vezme
d) Rút musela odísť do Moábu
9. Keď najbližší príbuzný počul o Noémine pôde
a) obvinil Bóaza, že ju chce ukradnúť
b) povedal, že má viac zeme ako môže obhospodáriť
c) bol pripravený kúpiť ju
d) hneval sa, že mu to nikto predtým nepovedal
10. Najbližší príbuzný sa rozhodol nevykúpiť pôdu, keď zistil, že by
a) sa mal oženiť s Rút a postarať sa aj o Noémi
b) sa mal oženiť s Noémi a postarať sa aj o Rút
c) musel pomáhať s domácimi prácami
d) sa mal oženiť s Rút a odsťahovať sa s ňou do Moábu

