KVÍZ 3

S12 Ester (Animované biblické príbehy)

1. Keď Vaští odmietla prísť na kráľovo zavolanie,
a) kráľ si začal hľadať novú kráľovnú
b) kráľ si uvedomil, že na ňu mal príliš veľké nároky
c) aj ostatní ľudia prestali poslúchať kráľa
d) kráľ jej odpustil

6. Pretože sa Mordochaj odmietol pokloniť, Háman
a) sa rozhodol všetkých Židov zatvoriť do väzenia
b) prinútil všetkých Židov uctievať Bála
c) poslal Židov späť do Jeruzalema
d) sa rozhodol zničiť všetkých Židov

2. Keď Mordochaj zistil, že kráľ hľadá kráľovnú, napadlo ho,
že Ester by
a) mala odísť z krajiny
b) sa mohla stať kráľovnou
c) sa mala zamaskovať, aby nikto nevidel je krásu
d) sa mala rýchlo za niekoho vydať

7. Kráľ dovolil Hámanovi zničiť celý národ a na znak toho mu dal
a) kosť z posvätného koňa
b) prsteň z jeho ruky
c) pramienok vlasov
d) korunu a žezlo

3. Mordochaj prikázal Ester, aby
a) neklamala kráľovi
b) jedla len príborom
c) nepovedala, že je Židovka
d) nejedla z kráľovského stola
4. Keď kráľ povýšil Hámana, prikázal tiež, aby mu ľudia
preukazovali úctu tým, že
a) mu dajú svoje poklady
b) sa mu budú klaňať
c) mu budú robiť sochy
d) budú skladať piesne na jeho počesť

8. Mordochaj navrhol Ester, aby sa pokúsila zachrániť Židov. Mala
a) prepašovať do paláca zbrane
b) otráviť kráľa jedom
c) otráviť Hámana
d) povedať kráľovi, že je Židovka a poprosiť ho o pomoc
9. Ester súhlasila z návrhom, ale najprv chcela, aby Mordochaj
a) odišiel preč z krajiny
b) nebol tvrdohlavý a poklonil sa Hámanovi
c) vyhlásil medzi Židmi pôst a modlitby
d) prisahal, že nebude zranená

10. Keď sa Ester rozhodla ísť pred kráľa, povedala známe slová:
a) Dúfam, že to dobre dopadne.
5. Keď sa mal Mordochaj pokloniť Hámanovi,
b) Ak mám zahynúť, zahyniem.
a) tak to neurobil
c) Mám len jeden život, ktorý by som mohla položiť za svoj
b) poklonil sa mu tak, že stál tvárou k Jeruzalemu
ľud.
c) poklonil sa mu, ale len preto, aby Ester nemala problémy
d) Stala som sa kráľovnou práve pre tento čas.
d) snažil sa mu vyhnúť

