S06 Samuel (Animované biblické príbehy)

KVÍZ 3
1. Chofni a Pinchás boli kňazi vo svätyni, ale neboli spravodliví.
Niekedy
a) kradli jedlo ľudom, ktorí prišli do chrámu obetovať
b) robili vo svätyni bujaré oslavy
c) uctievali modly
d) prinášali nespravodlivé obete
2. Keď sa Éli dopočul, čo robia jeho synovia,
a) zbavil kňazského postavenia
b) oznámil im, že na seba privolali prekliatie
c) prosil Boha, aby synov nezabil
d) neurobil nič, len im dohovoril
3. Jedného dňa prišiel za Élim Boží muž a obvinil ho, že
a) znevažuje sväté obete a synov si ctí viac ako Boha
b) kradne jedlo, ktoré mu nepatrí
c) sľúbil Anne niečo, čo Boh nedokáže splniť
d) sa zabúda modliť
4. Pretože Éli si viac ctil svoje deti ako Boha,
a) dostal 30 rán bičom
b) ochorel na malomocenstvo
c) bol vyhnaný zo svätyne
d) Boh si povolá verného kňaza, ktorý nahradí Éliho
5. Keď Samuel povedal Élimu, že ho Boh potrestá, Éli
a) vedel, že to bolo Božie posolstvo
b) spochybňoval správnosť Božieho rozhodnutia
c) prosil Boha o zmenu rozhodnutia
d) okamžite zomrel

6. Keď išiel Izrael do boja proti Filištíncom, Chofni a Pinchás si
mysleli, že zvíťazia, ak
a) namiesto mečov použijú v boji luky
b) sa bude za nich modliť Samuel
c) so sebou do boja vezmú truhlu zmluvy
d) na čele armády pôjde Samuel
7. Keď vzali truhlu zmluvy do boja, onedlho na to prišla správa, že
a) Izraeliti porazili Filištíncov
b) truhla zmluvy vzbĺkla a zabila Chofniho a Pinchása
c) Chofni aj Pinchás padli v boji
d) Chofniho a Pinchása zajali Filištínci
8. Éli sa tiež dozvedel, že truhla zmluvy
a) bola ukoristená Filištíncami
b) bola zničená
c) bola otvorená a jeho synovia z nej vybrali dosky zákona
d) ostala na bojisku, lebo ju nemohli odniesť ani piati siláci
9. Keď to Éli počul
a) zlyhalo mu srdce a zomrel
b) spadol zo stoličky, zlomil si väzy a zomrel
c) modlil sa, aby truhlu Filištínci vrátili
d) pomazal Samuela za nového najvyššieho kňaza
10. Keď Samuel vyrástol, stal sa
a) bezbožným kráľom
b) Egyptským princom
c) nespravodlivým ako Chofni a Pinchás
d) verným Božím prorokom

