
KVÍZ 2

1. Prorok Samuel prišiel do Betelehema za Izajom, pretože 
 a) si chcel požičať osliatko
 b) ho Boh poslal za jeho synom
 c) sa chcel opýtať na cestu
 d) Izaj mal byť novým kráľom Izraela

2. Keď Samuel videl najstaršieho syna Eliába, myslel si, že 
 a) sa stane egyptským princom
 b) jeho si Boh vyvolil za kráľa Izraela
 c) už bol korunovaný za kráľa
 d) bude nový prorok namiesto neho

3. Samuelovi sa Eliáb zdal ako vhodný kandidát na kráľa, ale 
    Boh povedal, že
 a) nie je pekný ani dosť vysoký
 b) je to bezbožný muž
 c) Boh sa pozerá do srdca
 d) jeho srdce je zákerné

4. Keď Samuel videl všetkých Izajových synov okrem najmladšieho, 
 a) vedel, že všetci budú spolu vládnuť Izraelu
 b) vedel, že jeden z nich bude vládcom Izraela
 c) opýtal sa Izaja, či má ešte nejakých synov
 d) rozhodol sa ich otestovať

5. Keď sa Samuel stretol s najmladším synom Dávidom, Boh povedal:
 a) Vstaň a pomaž ho, pretože jeho som si vyvolil.
 b) Ani jeho som si nevyvolil.
 c) Keď Dávid vyrastie, pomažeš ho za kráľa.
 d) Dávida som si vyvolil, ale ľudia ho odmietnu.

6. Keď Dávidovi bratia odišli do boja s Filištíncami, Dávid
 a) išiel ako ich vodca
 b) sa ukryl medzi proviantom, aby mohol ísť s nimi
 c) ostal doma a staral sa o ovce
 d) sa od strachu ukryl

7. Keď Dávid počul, ako Goliáš uráža Izraelcov, opýtal sa:
 a) To sa ho všetci bojíte?
 b) Kto je tento Filištínec, že si trúfa urážať Božiu armádu? 
 c) Ako dlho vás už uráža? 
 d) Myslíte si, že ho porazím?

8. Keď sa Dávid priblížil ku Goliášovi,
 a) kľakol si a prosil ho o milosť
 b) dal signál Saulovi, že potrebuje pomoc
 c) začal hrať na harfe, aby zhypnotizoval Goliáša
 d) povedal: Dnes ťa Boh vydá do mojich rúk.

9. Goliáš zakričal na Dávida, aby prišiel k nemu. Povedal, že 
 a) vychová Dávida ako Filištínca 
 b) ušetrí Dávida, ak sa vzdá
 c) bude proti Dávidovi bojovať pokľačiačky
 d) Dávidovým telom nakŕmi vtáky

10. Keď sa Dávid vrátil z boja proti Goliášovi,
 a) Izraelci ho oslavovali 
 b) vypýtal si od kráľa veľkú odmenu
 c) Saul sa kajal a stal sa lepším kráľom 
 d) kráľ Saul dal Dávidovi svoju korunu
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