
KVÍZ 3

1. V Elizeovej dobe Izrael trpel z rôznych dôvodov. 
    Jedným z nich bolo, že 
 a) len málo ľudí bolo ochotných stať sa prorokom
 b) Boh povolal prorokov do inej krajiny
 c) bol v krajine hlad
 d) králi uctievali všelijakých bôžikov namiesto živého Boha

2. Skôr ako bol Eliáš vzatý do neba, opýtal sa Elizea:
 a) Si pripravený stať sa prorokom?
 b) Chceš ísť so mnou?
 c) Aké je tvoje poslanie v Izraeli?
 d) Čo chceš aby som pre teba urobil?

3. Elizeus požiadal Eliáša o
 a) moc konať zázraky
 b) dvojnásobnú dávku Eliášovho ducha
 c) všetku Eliášovu múdrosť a moc
 d) viac času, aby sa mohol pripraviť na úlohu, ktorá ho čaká

4. Eliáš povedal, že sa mu jeho prosba splní, ak Elizeus
 a) uvidí Eliáša odchádzať do neba
 b) vykoná dosť zázrakov
 c) uvidí Boží prst
 d) bude konať mocné zázraky ako Eliáš

5. Keď Elizeus nasypal do zamorenej vody soľ,
 a) nič sa nestalo
 b) okolostojaci sa rozplakali
 c) voda bola uzdravená
 d) voda sa premenila na krv

6. Starší manželia, u ktorých Elizeus prespával, sa rozhodli, že 
 a) Elizeovi darujú orientálne korenie
 b) postavia na Elizeovu počesť oltár
 c) darujú Elizeovi svojho oslíka
 d) pre Elizea postavia izbu

7. Elizeus sľúbil žene a jej mužovi, že
 a) jedného dňa budú žiť v nádhernom dome
 b) sa dožijú príchodu Mesiáša
 c) budú mať syna
 d) im bude za izbu platiť

8. Manželom sa narodil syn, tak ako im to sľúbil Elizeus. Jedného   
    dňa, keď šiel chlapček za otcom na pole,
 a) ho zrazu rozbolela hlava a zomrel
 b) ho uniesli Midjánci
 c) ho zranil jeden zo žencov a on zomrel
 d) spadol do studne a viac ho nenašli

9. Keď sa o chlapcovej smrti dozvedel Elizeus, prikázal svojmu 
    sluhovi, aby
 a) hneď priniesol chlapca k nemu
 b) aby sa dotkol chlapcovej tváre Elizeovou palicou
 c) prikryl chlapca Elizeovým plášťom
 d) chlapca pochoval podľa židovskej tradície

10. Keď sa sluha Geházi dotkol palicou chlapcovej tváre,
 a) chlapec vstal a začal sa modliť 
 b) chlapec sa neprebudil, ale Elizeus ho neskôr vzkriesil
 c) anjeli vzali chlapca do neba
 d) chlapec vstal a Geházi sa stal prorokom
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