
KVÍZ 2

1. Eliáša sucho a hlad netrápili, pretože 
 a) dokázal žiť bez jedla a vody
 b) dokázal nájsť vodu pomocou prútika
 c) mal uskladnené jedlo aj vodu
 d) sa o neho postaral Boh 

2. Kráľ Acháb vedel, že Eliáš neušiel do inej krajiny, pretože
 a) mu to zjavil vo sne Baál
 b) vojaci našli jeho telo
 c) okolo celého kráľovstva bol vysoký múr
 d) panovníci okolitých krajín prisahali, že nie je na ich území

3. Boh splnil zasľúbenie a o Eliáša sa postaral tak, že 
 a) necítil hlad
 b) poslal krkavcov, ktorí mu nosili jedlo
 c) jedlo klíčilo zo zeme
 d) mu poslal mannu z neba

4. Eliáš po čase opustil svoj úkryt, pretože 
 a) voda v potoku vyschla
 b) Achábovi špióni objavili jeho úkryt
 c) bol zranený a potreboval pomoc
 d) sa dopočul, že Ízebel zabíja ďalších prorokov

5. Keď Eliáš požiadal vdovu o jedlo a vodu,
 a) dala mu suchú múku, ale vodu nemala
 b) začala do neho hádzať kamene
 c) povedala, že má len trochu múky a oleja
 d) povedala, že za jedlo musí zaplatiť

6. Eliáš sľúbil žene, že ak najprv nakŕmi jeho,
 a) bude mať dosť jedla, kým hlad neskončí
 b) jej syn si nájde dobrú prácu
 c) neokúsi smrť
 d) odmení sa jej bohatstvom

7. Keď Eliáš opustil skrýšu, išiel za kráľom Achábom, pretože 
 a) mu krkavce priniesli taký príkaz
 b) k nemu prehovoril Boh 
 c) začalo pršať
 d) psychicky nevedel uniesť samotu

8. Keď Acháb stretol Eliáša, 
 a) povedal mu, že uctievanie Baála spôsobilo sucho
 b) povedal mu, že jeho kliatba ničí Izrael
 c) vypýtal si od neho pohár vody
 d) zaútočil na neho kopijou

9. Eliáš vyzval Achába, aby zhromaždil baálových prorokov na
 a) pästný súboj 
 b) vrch v krajine Mórija
 c) vrch Karmel
 d) súboj mečmi

10. Keď Acháb počul Eliášovu výzvu,
 a) odmietol ju 
 b) prijal ju
 c) povedal, že sa poradí s Ízebel
 d) od strachu ho striaslo
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