TEST – birmovanci
Sväté Písmo - Starý zákon

Meno a Priezvisko, číslo skupiny

,

.................................................... ...............

1. Čo znamená Genezis?
Počiatok, pôvod
2. Aké následky mal pre prvých ľudí dedičný hriech?
Rozum sa im zatemnil, vôľa sa naklonila k zlému, museli veľa trpieť a umrieť, stratili
Božiu milosť, nebo sa zatvorilo
3. Čo sľúbil Boh Abrahámovi?
Urobí z neho veľký národ a požehná ho, napriek starobe bude mať syna
4. Ako sa volá Abrahámova žena?
Sarai - Sára
5. Akú obetu žiadal Boh od Abraháma?
Aby obetoval svojho syna Izáka na vrchu Morja
6. Ako sa volá žena Izáka?
Rebeka
7. Aký význam malo prvorodenstvo?
Prvorodený syn sa stal hlavou rodiny, získal požehnanie a dedil 2 podiely majetku
8. Za čo predal Ezau Jakubovi prvorodenstvo?
Za misu šošovice
9. Ako oklamal Jakub svojho brata Ezaua?
S pomocou svojej matky Rebeky sa prezliekol za svojho brata Ezaua a tak získal
otcovo požehnanie
10. Ako oklamal Lában svojho synovca Jakuba?
Jakub pracoval 7 rokov za Ráchel a Lában mu dal Liu
11. Koľkých synov mal Jakub?
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12. Prečo bratia nenávideli Jozefa?
Lebo ho mal otec s milovanou ženou Ráchel a bol jeho miláčikom, dal mu ušiť tuniku
13. Prečo bol Jozef v Egypte povýšený?
Vyložil faraónovi sny o 7 chudých a tučných kravách a 7 prázdnych a plných klasoch
14. Čo znamená Exodus?
Východ, vyslobodenie z Egypta
15. Prečo Izraeliti v Egypte volali k Bohu?
Boli otrokmi Egypťanov a túžili po slobode
16. Ako sa Boh zjavil Mojžišovi a pod akým menom?
V horiacom kríku pod menom JAHVE
17. Aká bola 10 egyptská rana?
Smrť prvorodených z ľudí a zvierat
18. Čo je Pascha?
Pánov prechod cez Egyptskú krajinu keď zabíjal prvorodených a veľkonočná večera
Izraelitov keď rodina jedla pečeného jednoročného baránka, nekvasený chlieb
a horké byliny
19. Na akej hore dostal Mojžiš Desatoro?
Sinaj
20. Prečo Mojžiš nevošiel do Kanaánu?
Zapochyboval pri Meríbe, keď 2x udrel po skale, aby z nej vyšla voda
21. Prečo Áron postavil zlaté teľa?
Izraeliti čakali na Mojžiša, ale on neschádzal z hory tak sa cítili opustený bez Boha
a preto žiadali Árona, aby im postavil bôžika
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Čo je manna?
Malé zrniečka, ktoré Izraeliti zbierali na púšti a mleli na chlieb – znamená to „čo je to“
– je predobrazom Eucharistie
Čo symbolizuje medený had na palici?
Ukrižovaného Ježiša Krista
Kto boli sudcovia?
Bohom vyvolení ľudia ktorí súdili Izrael a zjednocovali a bránili Izrael pred okolitými
národmi
Vymenuj aspoň 4 sudcov.
Samson, Gedeon, Jefte, Samuel
Napíš mená prvých troch kráľov Izraela.
Šaul, Dávid, Šalamún
Ako sa Dávid zachoval k Uriášovi?
Po hriechu s Betsabe ho dal zo strachu zabiť v prvej línii v bitke s Amončanmi
V čom je veľkosť kráľa Dávida?
V ľútosti a pokání, v zjednotení Izraela a upevnení kráľovstva, vo vyvolení samotným
Bohom
Kto postavil chrám v Jeruzaleme?
Kráľ Šalamún
Čo sa stalo Jóbovi?
Stratil majetok, deti a zdravie, bol nevinný a trpel a predsa neklial Boha. Za trpezlivé
znášanie utrpenia bol odmenený ešte väčším majetkom a deťmi
Koľko je v Biblii žalmov?
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Vymenuj 4 veľkých prorokov.
Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel
Kto to bol prorok?
Bohom vyvolený muž, ktorý mal v národe vyvolať úprimný návrat k Bohu a tiež ohlásil
príchod Mesiáša
Opíš Eliášovu obetu na vrchu Karmel.
Súperil s Bálovými kňazmi na vrchu Karmel, dal postaviť 2 oltáre a na ne položil 2
býkov, pri jednom oltári vzývali Bála aby zapálil obetu a pri druhom Eliáš vzýval
Jahveho aby ukázal že on je pravý Boh, Eliášov oltár bol poliaty vodou a predsa na
ňom vzplanul oheň, ľud videl že pravý Boh je Jahve a nie Bál, Bálových kňazov Eliáš
pozabíjal.
Koho vyliečil z malomocenstva Elizeus?
Námana zo Sýrie, veliteľa vojska
Čo radil Jeremiáš kráľovi Izraela keď Nabuchodonozor dobýval Jeruzalem?
Aby sa vzdal s ľudom a tak bude zachránený on aj Jeruzalem
Ako vyriešil Daniel spor dvoch starcov a Zuzany?
Nezávisle od seba vypočul obidvoch starcov a jeden povedal že Zuzanu s mladíkom
videl pod dubom a druhý ich videl pod tamariškou – krivá výpoveď
Do akého mesta bol poslaný Jonáš a načo?
Do mesta Ninive, aby sa kajalo
Ako sa Boh zachoval k tomuto mestu?
Zachránil ho a ušetril pred trestom
O čom sú knihy Machabejcov?
O povstaní Machabejcov proti kráľovi Antiochovi Epifanesovi, o obrane viery starca
a matky 7 synov a v nádeji na večná život.
Napíš 10 Božích prikázaní.

