KVÍZ 2
1. Kráľ Nebúkadnecar odviedol Daniela z Jeruzalema, pretože
a) sa narodili v Babylone
b) z nich chcel urobiť svojich poradcov
c) kráľ potreboval otrokov do soľných baní
d) chcel spoznať ako žijú Židia
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6. Bélšaccarovo kráľovstvo bolo dobité Médmi a Peržanmi a jeho
nový správca Dárius
a) poslal Daniela späť do Jeruzalema
b) videl v Danielovi hrozbu a nechal ho zavrieť do väzenia
c) zveril Danielovi vysoké postavenie
d) prikázal Danielovi, aby do vykopanej jamu vpustil levov

2. Daniela predviedli pred kráľa, aby ukázal svoje schopnosti. Kráľ 7. Muži, ktorí na Daniela žiarlili, sa snažili nájsť na ňom nejakú chybu.
a) bol z nich sklamaný a poslal ich domov
a) Zistili, že chce ukradnúť zlaté nádoby z Jeruzalema.
b) bol prekvapený ich bystrosťou, ale nič nepovedal
b) Zistili, že tajne podporuje Židov.
c) ich múdrosť ho vystrašila a tak ich radšej nechal usmrtiť
c) Zistili, že pripravuje atentát na Dária.
d) zistil, že sú oveľa bystrejší ako jeho súčasní mudrci
d) Nemohli nič nájsť.
3. Kráľ Nebúkadnecar nechal hodiť Danielových priateľov do
pece, ktorá bola taká rozpálená, že
a) vybuchla skôr než ich tam hodili
b) roztopila zlatú sochu ktorej sa mali klaňať
c) teplo z nej zabilo kráľových vojakov
d) oškvarila Nebúkadnecarovi bradu

8. Dárius podpísal dekrét, ktorý hovoril, že každý človek, ktorý...
bude vhodený do jamy s levmi.
a) sa volá Daniel
b) sa bude modliť k niekomu inému ako k Dáriovi
c) pochádza z Izraela
d) sa nebude klaňať zlatému obrazu

4. Keď jedného dňa Bélšaccar pil víno zo zlatých čiaš ukradnutých
v Jeruzaleme,
a) zomrel na schodoch svojho paláca
b) Boží prst napísal správu na stenu jeho paláca
c) začal sa ním dusiť
d) získal silu siedmich mužov

9. Keď Daniel zistil, že Dárius vydal takýto príkaz
a) okamžite sa prestal modliť
b) chodil sa modliť tajne do lesa
c) modlil sa tak, ako predtým
d) prosil Dária, aby zmenil svoj dekrét

5. Nápis na stene, ktorý Daniel Bélšaccarovi prečítal, oznamoval, že
a) ešte v tú noc zomrie vo vysokej horúčke
b) jeho kráľovstvo bude dané Médom a Peržanom
c) jeho kráľovstvo bude rozdelené na dvanásť častí
d) zlaté čaše mu budú odňaté

10. Keď Dárius zistil, že Daniela prichytili modliť sa a bude
odsúdený,
a) snažil sa ho zachrániť, ale nemohol zmeniť zákon
b) povedal mu, že zákon je zákon
c) tajne otrávil levy v jame
d) zmenil zákon, ktorý prikazoval Daniela potrestať

