KVÍZ 3

S11 Daniel (Animované biblické príbehy)

1. Daniel vyrástol v Babylone pretože
a) jeho rodičia chceli, aby spoznal inú kultúru
b) ho babylonskí vojaci odvliekli z Jeruzalema
c) tam bola práca
d) v Jeruzaleme bol hlad

6. V kráľovom sne sa zjavila veľká socha. Zlatá hlava predstavovala
a) Nebúkadnecarovu múdrosť a genialitu
b) kráľa Nebúkadnecara a jeho kráľovstvo
c) znovuobnovenie Izraela
d) ľudskú pýchu a túžbu po bohatstve

2. Daniel a jeho priatelia odmietli jesť jedlo z kráľovského stola,
pretože
a) také jedlo zakazoval Mojžišov zákon
b) to bol ich protest proti krutému zaobchádzaniu
c) jedli mannu, ktorú si ráno nazbierali
d) bolo veľmi štipľavé

7. Daniel povedal, že zbytok sochy predstavujú
a) rodokmene babylonských kráľov
b) všetky národy zotročené Babylonom
c) Nebúkadnecarov úpadok
d) slabšie kráľovstva, ktoré prídu po Babylone

3. Daniel dostal babylonské meno Béltšaccar. Jeho priatelia
dostali mená
a) Šadrach, Méšach a Abéd-Nego
b) Abrahám, Jozef a Jákob
c) Šamarach, Mebarach a Nabuchodonozor
d) Chananiáš, Mišael a Azarijáš
4. Kráľovi Nebúkadnecarovi sa sníval sen. Nanešťastie však
a) bol sen taký hrozný, že kráľ onemel
b) si kráľ nevedel na sen spomenúť
c) jeho mudrci boli práve v inej krajine
d) výklad jeho mudrcov bol príliš zložitý
5. Keďže mudrci nedokázali povedať kráľovi sen
a) prikázal, aby ich všetkých pozabíjali
b) náhle si naň spomenul sám
c) vypýtal si prášky na spanie, aby sa mu sen znovu sníval
d) nazval všetkých svojich mudrcov bláznami

8. V kráľovom sne bola socha zničená
a) mečom spravodlivosti
b) Božím prstom
c) kameňom z neba, ktorý nebol v nikoho rukách
d) vojnami a bezbožnosťou
9. Kameň predstavuje kráľovstvo, ktoré
a) bude naveky a nikdy nebude zničené
b) bude mocné aj keď je plné chudobných
c) sa bude chcieť zmocniť Nebúkadnecarových pokladov
d) je síce malé, ale má veľký vojenský potenciál
10. Keď bol Daniel zachránený pred levmi, vydal Dárius nové
vyhlásenie, že
a) všetci muži by mali oslavovať Daniela
b) všetci miestodržitelia musia byť verní ako Daniel
c) kráľ má moc zmeniť svoje predchádzajúce vyhlásenie
d) všetci si musia uctievať Danielovho Boha

