
Vyplň si kvíz a otestuj svoje znalosti: 

1) Keď Boh prikázal Abrahámovi obetovať Izáka, on  

a) sa snažil Boha presvedčiť, aby si to rozmyslel  

b) sa robil, že nepočuje  

c) poslúchol  

d) povedal, že to nemôže urobiť 

 

2) Keď sa blížili k miestu obete, Izák  

a) sa opýtal: Kde je baránok?  

b) vytušil, čo sa stane a utiekol  

c) poprosil otca, aby ho niesol  

d) našiel zatúlané jahňa na obeť 

 

3) Keď sa Izák opýtal, kde majú baránka, otec mu odpovedal, že  

a) budú obetovať kozla  

b) Boh sa o obeť postará  

c) nebudú obetovať zviera ale ovocie  

d) Abrahám bude obeť 

 

4) Ako prípravu na obetovanie Abrahám  

a) roztrhol svoje rúcho  

b) postavil oltár  

c) zabil baránka  

d) prečítal časť z Písma 



 

5) Keď Abrahám postavil oltár,  

a) zviazal Izáka a položil ho naň  

b) pomazal Izáka olejom  

c) obaja sa modlili  

d) Izák si umyl ruky aj nohy 

 

6) Vo chvíli, keď mal Abrahám zabiť svojho syna,  

a) Izák zavolal na Boha, aby ho zachránil  

b) hlas z neba zastavil Abraháma  

c) odhodil nôž a prosil Boha, aby to ešte zvážil  

d) Abrahámovi od ľútosti puklo srdce 

 

7) Potom, ako zaznel hlas z neba a Izák nebol obetovaný, uvidel Abrahám  

a) zostupovať holubicu z neba  

b) barana v kroví  

c) ohnivý voz  

d) stádo oviec 

 

8) Boh Abrahámovi povedal, aby neublížil Izákovi, pretože  

a) má obetovať Izmaela  

b) mu prišlo Izáka ľúto  

c) videl, že ho Abrahám miluje viac ako svojho syna  

d) bude vinný z jeho vraždy 



 

9) Pretože Abrahám poslúchol, Boh mu sľúbil, že jeho potomkov bude ako  

a) vlasov na hlave  

b) piesku na morskom brehu a hviezd na oblohe  

c) vrabcov na nebi  

d) poľných ľalií 

 

10) Boh sľúbil, že vďaka Abrahámovej poslušnosti  

a) budú požehnané všetky národy  

b) nikto viac nezomrie  

c) už ľudia nemusia prinášať obete 

 d) už nikdy nebude potopa 


