S06 Samuel (Animované biblické príbehy)

KVÍZ 2
1. Keď raz Samuel spal vo svätyni,
a) Boh na neho zavolal jeho menom
b) Boh dal Élimu správu pre Samuela
c) sa anjel zjavil Élimu
d) sa Boh zjavil Samuelovi

6. Samuel sa vrátil do postele, tak ako mu prikázal Éli.
a) Vtedy sa mu zjavil Boh.
b) Boh už na neho nezavolal.
c) Boh zavolal Éliho namiesto Samuela
d) Boh znovu zavolal: Samuel

2. Keď Samuel začul, že niekto volal jeho meno
a) prikryl sa paplónom a roztriasol sa od strachu
b) myslel si, že sa mu to sníva
c) vedel, že to bol Boh
d) išiel za Élim, pretože si myslel, že on ho volá

7. Keď Boh znovu zavolal na Samuela, ten
a) bol taký vystrašený, že zabudol, čo má povedať
b) povedal: Hovor Pane, lebo tvoj služobník počúva
c) sa tváril, že spí
d) povedal: Pane, nehovor ku mne, veď som len chlapec

3. Éli poprel, že by ho volal a povedal mu,
a) že sa mu asi čosi prisnilo
b) že asi večer vypil príliš veľa vína
c) aby sa vrátil do postele
d) aby sa vrátil k svojej mame

8. Boh prehovoril k Samuelovi a povedal mu, že
a) odpustil Élimu a jeho synom
b) prišiel čas súdu nad Élim a jeho synmi
c) svätyňa bude zničená nepriateľmi
d) by mal cestovať do hôr a tam čakať na ďalšie inštrukcie

4. Keď Samuel prišiel za Élim uprostred noci druhý krát, Éli
a) si myslel, že sa Samuel pomiatol
b) zistil, že na neho volá Boh
c) povedal Samuelovi, aby si išiel ľahnúť
d) povedal, že to je hra jeho synov

9. Ráno
a) sa Éli vyhýbal Samuelovi, pretože vedel, že hrešil
b) Éli chcel, aby mu Samuel povedal, čo mu Boh povedal
c) Samuel úplne zabudol, čo sa v noci stalo
d) Éli odišiel zo svätyne a nikto ho viac nikdy nevidel

5. Keď Samuel prišiel za Élim tretí raz, Éli povedal, že ak bude
zase počuť hlas, má
a) povedať Chofnimu a Pinchásovi, aby ho nechali spať
b) sa opýtať: si duch alebo živá bytosť?
c) sa tváriť, že nič nepočul
d) povedať: Hovor Pane, lebo tvoj služobník počúva

10. Keď Éli na Samuela naliehal, aby mu prezradil posolstvo, Samuel
a) povedal Élimu vymyslené posolstvo
b) nič nepovedal
c) mu všetko povedal
d) mu povedal podobenstvo

