1. Makabejští (Animované příběhy velikánů dějin)
KVÍZ 3
1. Kolik terčů bylo rozloženo před Huronem v řecké soutěži v hodu
oštěpem?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

6. Přestože na začátku slavnosti znovuvysvěcení chrámu měli Makabejští
posvátný olej jen na jeden den, Bůh se postaral o to, aby menora
hořela celých
a) 5 dní
b) 7 dní
c) 8 dní
d) 10 dní

2. Mora prožívala chvíle, kdy se cítila Bohu vzdálená. Co jí pomáhalo
zvládnout tyto chvíle?
a) společnost Judy Makabejského
b) modlitba a návštěva chrámu
c) darování darů potřebným
d) zpívání písní

7. Během celé své historie bojovali Židé s nepřáteli. Vítězství dosahovali
díky
a) pevné vůli, kterou si vypěstovali
b) množství zbraní, které vlastnili
c) tomu, že se často modlili v chrámu
d) Božímu vedení a jeho mocným činům

3. Kolik vozů bylo zapotřebí k přepravě sochy krále Antiocha na nádvoří
chrámu?
a) 2
b) 1
c) 3
d) 4

8. Židé, kteří bojovali za svobodu víry proti řeckým vojákům, se nazývali
Makabejští. Podle koho získali toto pojmenování?
a) podle Hurona
b) podle Mory
c) podle Judy
d) podle Nátana

4. Jakou výhodu měli Židé v čele s Judou Makabejským v boji proti
řeckému vojsku?
a) počet zbraní
b) hory, v nichž se ukrývali
c) hole, které si připravili na boj
d) chutná strava, kterou před bojem snědli

9. Svátkem světel si Židé připomínají
a) Boží lásku a záchranu
b) Boží spravedlnost
c) Boží sílu a moc
d) Boží hněv

5. Co udělali Židé se sochou Antiocha?
a) rozbili ji kladivy a její části odvezli pryč
b) nechali ji stát na nádvoří chrámu
c) klaněli se jí a uctívali ji
d) přestavěli ji na sochu svého Boha

10. Nátan, který se rozhodl uctívat řecké bohy, se nakonec změnil. Při
příjezdu Judy do Jeruzaléma tancoval a volal:
a) Nevěřil jsem Bohu Izraele, každou chvíli jsem pochyboval.
b) Už jsem nedoufal, že přijdeš.
c) Věřil jsem v Boží zásah a jeho moc.
d) Věděl jsem, že přijdeš, ani na chvíli jsem o tom nezapochyboval.
www.velikanidejin.cz

