
GT frågor del 4 Namn:

1. Profeten Elia utmanade Baals profeter i en tävling som gick ut på att: 

A ...tända en eld genom bön.

B ...flytta ett berg genom bön.

C ...ensam besegra en armé med fiender.

D ...få en åsna att prata. 

2. När kungarna gjorde fel ville Bibelns Gud göra...

A ...hel. B ...rätt. C ...om. D ...krig.

3. Bibelns Gud slutade skydda sitt folk när de sluta tillbe honom. Vad hände då? 

A Det började regna och hela världen blev översvämmad. 

B Fångenskapens ABP började.

C Folket skaffade sig en större armé och klarade sig själva.

D Hela folket flydde till Egypten och gömde sig i pyramiderna.

4. Vilket rike, vars huvudstad hette Nineve, invaderade Israel år 722 f Kr?

A Egypten. C Assyrien.

B Babylonien. D Persien.

5. Vilken profet sände Gud till Assyrien, för att be dem omvända sig till Israels
Gud?

A Jona. B Amos. C Mika. D Sakarja.

6. Gud sände profeten Jona till Assyriens huvudstad Nineve för att be dem
omvända sig till Israels Gud. Jona...

A ...gjorde direkt som Gud sagt.

B ...flydde åt andra hållet med en båt.

C ...vägrade göra någonting alls.

D ...låtsades att han inte hört vad Gud sagt.

7. Jona blev slängd i havet, vad hände då?

A Han blev uppäten av en fisk.

B Han simmade hela vägen till Nineve.

C Han blev räddad av en annan båt.

D En flock med duvor plockade upp honom och flög honom hela vägen
till Nineve.

8. När profeten Jona hade predikat för folket i Nineve så... 

A ...omvände sig alla i staden och slutade upp med sin ondska. 

B ...blev han jagad ut ur staden och nästan dödad.

C ...hände ingenting, ingen lyssnade på Jona. 

D ...blev han vald till borgmästare. 

9. Varför slängdes Daniel i lejongropen?

A Han hade stulit ur kungens kassakista.

B Daniel planerade ett uppror mot kungen i Babel.

C Han tillbad Israels Gud istället för kungen.

D Han försov sig.

10. När Daniel kastades i lejongropen så överlevde han tack vare...

A ...sin förmåga att hypnotisera lejon.

B ...sitt svärd.

C ...änglar som stängde lejonens gap. 

D ...ett rep som han band runt lejonens gap. 

11. Vad gjorde kung Dareios när Daniels Gud räddat Daniel ur lejonens gap?

A Skickade lejonen till veterinären.

B Bestämde att Daniels Gud skulle tillbes i hela det babyloniska riket.

C Krönte Daniel till kung i Babylonien.

D Slängde Daniel i tigergropen istället.

12. Vad hette den judiska kvinnan som blev drottning av Persien?

A Ester.  B Rakel. C Batseba. D Maria. 

13. Varför ville Haman utrota det judiska folket ur det persiska riket?

A De betalade inte sina skatter.

B De planerade ett uppror mot kungen.

C En judisk man vägrade att buga för Haman.

D Hela Persien hade blivit överbefolkat.

14. Vad hette Esters släkting som vägrade buga sig för Haman?

A Mordokaj. B Goljat. C Naman. D Kain.

15. Ester räddade det judiska folket genom att...

A ...lura kungen.

B ...berätta för kungen att Haman bestämt att alla judar skulle dödas.

C ...bli bortgift.

D ...skicka en armé för att skydda alla judar.

16. För att fira Ester mod firar de judiska folket fortfarande idag högtiden... 

A ...Sabbat.  C ...Purim. 

B ...Pesach.  D ...Chanukka. 

17. Vilket av de tre stora rikena, Assyrien, Babylonien eller Persien, skickade
tillbaka Israels folk till Israel för att återuppbygga Jerusalem och sitt land?

A Assyrien.  C Persien.

B Babylonien. D Ingen, de kom aldrig hem.

18. Efter judarnas återkomst till Jerusalem började folket längta efter...

A ...en kung som skulle göra allting bra.

B ...att få flytta tillbaka till Persien. 

C ...vindruvor. 

D ...Edens lustgård. 

19. ca. 400 år efter Gamla testamentets sista bok slutar så föds...

A ...Jesus. C ...Ceasar.

B ...Alexander den store.
 

D ...Hanna.

20. Den sista boken i Gamla testamentet heter

A Malaki. B Ester. C Daniel. D Jesus.
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