
KVÍZ 3

1. Prorok Samuel povedal kráľovi Saulovi, že konal nerozvážne, 
    pretože 
 a) nepovedal vojakom, aby sa modlili
 b) uctieval zlaté sochy
 c) neposlúchal Božie prikázania
 d) odmietol priniesť obeť Bohu

2. Saul dostal príkaz, aby bojoval proti Amálekom a 
 a) zabil všetko živé
 b) zabil ich kráľa
 c) ukradol ich ovce a dobytok
 d) obetoval ich ovce a dobytok

3. Saul zničil Amálekov,
 a) a všetko živé tak, ako mu Boh prikázal
 b) ale nezabil zvieratá
 c) ale niektorí utiekli
 d) ale len vojakov

4. Saul povedal Samuelovi, že zvieratá nezabil, aby 
 a) ich mohol obetovať Bohu 
 b) nakŕmil hladných vojakov
 c) ich predal a zisk dal chudobným
 d) ich pripojil k chrámovému stádu

5. Pretože Saul nezabil všetky zvieratá, Samuel povedal, že
 a) netreba až tak veľmi poslúchať Boha
 b) zvieratá majú mor a mnoho Izraelcov zomrie 
 c) obetný systém už neplatí
 d) poslušnosť je viac ako obete

6. Postupom času bol Saul stále pyšnejší. Samuel povedal, že 
    kedysi Saul 
 a) dával polovicu všetkého jedla chudobným
 b) bol pokorný a skromný
 c) obetoval každý deň
 d) bol ešte pyšnejší

7. Pretože Saul neposlúchol Boha, Samuel mu povedal, že
 a) ho postihne malomocenstvo
 b) Boh ho zavrhne
 c) jeho bohatstvo bude od neho vzaté
 d) Boh zošle na zem hlad

8. Keď Samuel odchádzal, kráľ Saul 
 a) sa natiahol a odtrhol kus z jeho plášťa
 b) sa mu postavil do cesty
 c) kľakol si na kolená a prosil Samuela, aby sa za neho modlil
 d) zavolal vojakov, aby ho zatkli

9. Samuel povedal, že tak, ako mu Saul odtrhol kus odevu, tak Boh
 a) odtrhne aj Saulov plášť 
 b) dovolí, aby divá zver roztrhala Saula
 c) roztrhne Saulov stan
 d) odtrhne od Saula kráľovstvo a dá ho inému

10. Medzi mnohé schopnosti, ktoré Dávid mal, patrilo aj to, že
 a) bojoval proti viacerým obrom naraz 
 b) hral na harfu
 c) krotil divé zvieratá
 d) vyrábal meče a sandále
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