
KVÍZ 1

1. Danielovi a jeho priateľom v Babylone ponúkli 
 a) kráľove hračky
 b) kráľovskú moc
 c) kráľove peniaze
 d) jedlo z kráľovho stola

2. Keď Daniel a jeho priatelia videli jedlo, ktoré im kráľ ponúkol
 a) jedli, až kým im neprišlo zle
 b) poprosili správcu, aby ho nemuseli jesť
 c) zjedli len trochu
 d) vedeli, že jedlo je otrávené

3. Daniel a jeho priatelia chceli jesť len
 a) ovocie a piť víno
 b) sladkosti
 c) obilniny, zeleninu, semená a piť vodu
 d) kurence a ryby

4. Po desiatich dňoch jedenia tejto stravy Daniel a jeho priatelia 
 a) odpadli od hladu 
 b) začali čvirikať ako vrabce
 c) prosili, aby mohli jesť aj niečo iné
 d) vyzerali zdravšie ako tí, čo jedli jedlo z kráľovho stola

5. Jedného dňa Daniel pomohol kráľovi spomenúť si
 a) na príbeh, ktorý kdesi počul
 b) na jeho sen a potom mu ho vyložil
 c) kedy má jeho žena narodeniny
 d) kam ukryl svoje poklady

6. O pár rokov neskôr sa kráľ nahneval na Danielových priateľov, 
    pretože
 a) stále nejedli z kráľovho stola
 b) sa nechceli pokloniť zlatej soche, ktorú postavil
 c) zistil, že kradnú peniaze z jeho pokladne
 d) nevedeli vyložiť sen ako Daniel

7. Pretože sa nechceli klaňať soche, kráľ im povedal, že
 a) budú musieť jesť jeho jedlo
 b) ich hodí levom
 c) ich hodí do ohnivej pece
 d) ich hodí krokodílom

8. Keď Danielovi priatelia počuli, že ich hodia do pece
 a) poklonili sa zlatej soche
 b) nepoklonili sa soche
 c) prosili o milosť
 d) predstierali, že sa klaňajú

9. Potom ich hodili do pece a kráľ videl, že je tam s nimi
 a) štvrtá bytosť podobná Synovi Božiemu 
 b) prorok Abrahám
 c) zbor nebeských anjelov
 d) Daniel

10. Keď kráľ videl, že mužom sa nič nestalo, zavolal ich von a 
      zveleboval 
 a) boha slnka 
 b) Marduka
 c) boha ohňa
 d) Boha Šadracha, Méšacha a Abéd-nega
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