
KVÍZ 2

1. Jednou z úloh kráľa Dávida bolo
 a) leštiť truhlu zmluvy
 b) dohliadať nad stavbou chrámu
 c) rozsudzovať spory ľudí v Izraeli
 d) preložiť Bibliu do Egyptského jazyka

2. Adónija sa chcel zmocniť trónu tak, že
 a) usporiada oslavu pre vodcov, ktorí ho potom korunujú 
             za kráľa
 b) zabije Šalamúna
 c) podplatí Šalamúna
 d) sa ožení s princeznou

3. Keď sa Adónija dozvedel, že aj Šalamún bol korunovaný za 
    kráľa, tak  
 a) sa pripravil na boj proti Šalamúnovi
 b) si rozdelil so Šalamúnom kráľovstvo
 c) od strachu bežal k oltáru
 d) sa snažil Šalamúna zabiť 

4. Jedného dňa k Šalamúnovi prehovoril Boh a   
 a) opýtal sa, čo si praje  
 b) povedal mu, že bola hlúposť nechať žiť Adóniju
 c) opýtal sa ho: Kde je tvoj brat?
 d) povedal mu aby šiel do svätyne a priniesol obeť

5. Šalamún vyznal Bohu, že nevie vládnuť.
 a) pravda
 b) lož

6. Potom Šalamún prosil Boha, aby mu dal
 a) jasnejší zrak
 b) silnejšiu armádu
 c) viac bohatstva
 d) chápavé srdce

7. Boh sľúbil, že dá Šalamúnovi chápavé srdce, pretože 
 a) neprosil o bohatstvo, ale o múdrosť
 b) jeho myseľ nedokázala logicky uvažovať
 c) jeho otec Dávid mal silnú vieru
 d) Šalamún venoval veľa peňazí chudobným

8. Boh dal Šalamúnovi múdrosť a chápavé srdce a povedal mu, že 
 a) bude múdry ako kráľ Dávid
 b) bude takmer taký múdry ako kráľ Dávid
 c) v múdrosti bude hneď za praotcom Abrahámom
 d) nikdy nebol ani nebude nikto múdrejší ako on

9. Jednou z najznámejších vecí, ktoré Šalamún urobil ako kráľ   
    Izraela bolo, že
 a) zničil všetky väznice 
 b) zabil Gáta, Goliášovho syna
 c) postavil chrám
 d) postavil vežu, ktorá siahala až do neba

10. Keď Šalamún dokončil stavbu chrámu
 a) bola doň vnesená truhla zmluvy 
 b) Adonijáš posvätil najvyššieho kňaza
 c) kupci a peňazomenci si otvorili na jeho dvorane stánky
 d) umiestnil do nej sochu bohyne Sabora
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