
KVÍZ 2

1. Ľudia z istého mesta prišli za Elizeom, pretože chceli, aby
 a) sa stal ich sudcom
 b) uzdravil zamorenú vodu
 c) ich naučil robiť zázraky
 d) obnovil ich vojnou zničené mesto

2. Elizeus uzdravil otrávenú vodu tak, že
 a) sa jej dotkol svojou palicou
 b) po nej prešiel Eliášovým plášťom
 c) do nej hodil zázračné bylinky
 d) do nej nasypal soľ

3. Žene veliteľa sýrskeho vojska Námana
 a) slúžil Etiópčan
 b) slúžil egyptský chlapec
 c) slúžilo Izraelské dievča
 d) neslúžil nikto

4. Aj keď bol Náman slávny a mocný bojovník, 
 a) bol veľmi nízkeho vzrastu
 b) stratil v boji celú armádu
 c) dostal malomocenstvo
 d) koktal

5. Izraelské dievča Námanovej žene povedalo, 
    že by sa jej muž mohol uzdraviť, ak
 a) by ju prepustil na slobodu
 b) by išiel do Samárie a stretol sa s prorokom Elizeom
 c) by použil Izraelské liečivé bylinky
 d) by oslavoval pravého Boha

6. Keď posol povedal Námanovi, že sa má sedemkrát ponoriť do       
    rieky Jordán, Náman 
 a) sa hneď rozbehol k rieke
 b) sa nahneval a plný zlosti odišiel
 c) sa posla spýtal na cestu k Jordánu
 d) sa ponoril v rieke len tri krát

7. Náman sa nakoniec ponoril sedemkrát v Jordáne preto, lebo 
 a) ho presvedčil jeho sluha
 b) sa ich koč prevrátil do rieky
 c) mu to povedal Elizeus
 d) sluha vošiel do rieky aj s vozom

8. Potom, ako bol Náman uzdravený, ponúkol Elizeovi 
 a) svoj palác v Sýrii
 b) možnosť v Sýrii kázať o Bohu 
 c) sluhov, vojakov a osobného strážcu
 d) vzácne dary

9. Aj keď Elizeus odmietol prijať Námanov dar, 
 a) odmenu si tajne vypýtal jeho sluha Geházi 
 b) Náman ho prinútil
 c) ľudia ho obvinili, že si prisvojil odmenu za Boží čin
 d) nakoniec povolil a vzal si polovicu 

10. Pretože Geházi prijal peniaze za Boží zázrak,
 a) dostal tridsať rán palicou
 b) bol zasiahnutý Námanovým malomocenstvom
 c) posadili ho do sýrskeho väzenia
 d) prinútili ho bojovať v Izraelskej armáde
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