
GT frågor del 2 Namn:

1. Hur många söner fick Jakob?

A 12. B 11. C 27. D 2.

2. Varför älskade Jakob Josef mer än alla de andra sönerna?

A Han hade fått honom tillsammans med Rakel, sin favorithustru.

B Josef var äldst.

C Josef var starkast och ståtligast.

D Han hade gett Jakob en fin vit häst.

3. På vilket sätt talade Gud till Josef vid flera tillfällen?

A Genom profeterna. B Genom drömmar. C Genom Bibeln. D Genom brev.

4. Vad gjorde Josefs bröder med "drömmaren" Josef?

A Slog ihjäl honom. C Lät honom vakta familjens grisar.

B Skickade hem honom till pappa Jakob. D Slängde honom i en brunn.

5. Vart fördes Josef när han blivit uppdragen ur brunnen och såld som slav?

A Etiopien. B Damaskus. C Rom. D Egypten.

6. Vad trodde Jakob hade hänt med hans son Josef, när bröderna kom hem utan honom?

A Att Josef rymt hemifrån. C Att han snart skulle komma tillbaka.

B Att rovdjuren hade ätit upp honom. D Han märkte inget.

7. Vad gör Egyptens farao med Josef när han fått sina drömmar uttydda?

A Sänder tillbaka honom till fängelset. C Gör honom till Egyptens näst mäktigaste man.

B Låter honom återvända till sitt hemland. D Låter honom gifta sig med sin dotter.

8. Under hur många år ska hungersnöden i Egypten vara enligt faraos dröm?

A 12 år. B 100 år. C Tills farao dör. D 7 år.

9. Varför sände Jakob Josefs bröder till Egypten?

A Köpa mat. C Sälja skinn och oljor.

B Leta efter Josef. D Söka sig några vackra fruar.

10. Vad gör farao när han upptäcker att Josefs bröder har kommit till Egypten?

A Bjuder in dem att bosätta sig i Egypten. C Skickar tillbaka Josef till sin pappa.

B Fängslar dem. D Låter dem bli slavar i Egypten.

11. Varför gör Farao Israels folk till slavar i Egypten, efter en lång tids gästfrihet?

A Han behövde arbetskraft. C Han var rädd att de skulle börja kriga mot Egyptens folk.

B Han tänkte sälja dem och tjäna pengar. D Han trodde att de stal från hans skatter.

12. När farao beordrar de egyptiska soldaterna att kasta alla små pojkar i Nilen, räddas en liten pojke av Faraos prinsessa. Vad hette han?

A Josua. B Mose. C Jona. D Nilpojken.

13. Varför rymde Mose från Egypten?

A Han ville ut och se världen. C Han anklagades för stöld.

B Han hade blivit kär i en grekisk flicka. D Han slog ihjäl en egyptisk soldat.

14. Vad fick Mose att återvända till Egypten efter landsflykten i öknen?

A Vid den brinnande busken sa Gud åt honom att återvända för att befria sitt folk från slaveriet.

B Han längtade tillbaka till sin familj.

C Han ville själv bli farao i Egypten.

D De blev svält i där han bodde.

15. De tio plågorna skulle visa att Bibelns Gud var starkare än?

A Farao och hans familj. C Egyptens folk.

B De gudar som de trodde på i Egypten. D Det judiska folket.

16. Varför dog det inga judiska pojkar när den tionde plågan kom till Egypten? 

A De hade ätit upp all mat.  C De satt uppe och bad. 

B De hade lyckats gömma sig.  D De hade lammblod struket på sina dörrposter.

17. Vilken högtid firar det judiska folket för att komma ihåg hur Gud hade räddat dem ut ur Egypten?

A Sabbat.  B Purim.  C Påsk.  D Jul.

18. Hur tog sig det judiska folket genom Röda havet? 

A Gud skapade en bro. C De vandrade rakt igenom.

B Noas ark var nu ledig och kunde användas. D Gud lät fåglar flyga över dem till andra stranden.

19. Vid vilket berg stannade Mose med sitt folk när de passerade genom Röda havet?

A Karmel. B Sinai. C Kinnekulle. D Jordan

20. Vilket av följande bud ord fick INTE Mose på berget?

A Inte tillbe några andra gudar. C Inte vara avundsjuk.

B Du skall be varje dag. D Se till att vara trogen din flickvän/pojkvän.
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