
81. Vymenuj aspoň polovicu z 12 malých prorokov 

Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, 

Aggeus, Zachariáš, Malachiáš 

82. Aké zázraky sa stali v Sarepte na príhovor Eliáša? 

Múky z hrnca a oleja z džbánu neubúdalo a oživil mŕtveho chlapca. 

83. Ako Eliáš odstránil pohanských prorokov? 

Navrhol, aby priniesli 2 býkov, ktorých mali obetovať. Obeta, ktorá sa 

sama zapáli, dosvedčí, kto je pravý Boh a kto pravý prorok. Falošní 

proroci, ktorých bolo okolo 800, celý deň vzývali nepravých bohov, no nič 

sa nestalo – obeta býka sa nezapálila. Eliáš sa večer modlil k pravému 

a jedinému Bohu a z neba vyšľahol oheň a strávil celú obetu aj s drevom 

a kameňmi. A tak nepravých prorokov pozabíjali. 

84. V akej podobe sa zjavil Boh Eliášovi na vrchu Horeb? 

Ani vo vetre, ani v zemetrasení, ani v ohni ale v tichom a príjemnom vánku 

– na znak toho, že Boh je príjemný a milujúci, že boh je Láska. 

85. Čo sa napokon stalo s Eliášom? 

Nezomrel ale bol vzatý živý do neba na ohnivom voze s ohnivými koňmi. 

86. Kto bol prorokom po Eliášovi a ako bol povolaný? 

Bol to Elizeus. Keď oral na poli, Eliáš išiel okolo a položil na neho svoj plášť. 

On pochopil a odvtedy ho sprevádzal. A keď bol Eliáš vzatý do neba, 

zostúpil na neho prorocký duch Eliáša. 

87. Aké zázraky urobil Elizeus vo vode? 

Prvý krát uzdravil nepitnú vodu tak, že do prameňa nasypal soľ. A druhy 

krát uzdravil malomocného Námana, ktorý sa okúpal 7x vo vode Jordána. 

88. Ako Boh povolal Izaiáša za proroka? 

Vo videní počul hlas: „Kto nám pôjde?“ A tak sa sám ponúkol: „Hľa, pošli 

mňa“. Ale hneď dodal, že má hriešne ústa, že nemôže prorokovať. A tak 

prišiel anjel, zobral žeravý uhlík z oltára, dotkol sa mu pier a tak ho očistil. 

89. Čo hlásal a predpovedal Izaiáš? 

Vyzýval ľud k náprave života. Lebo ak sa ľudia nepolepšia, príde 

spustošenie národa a odvlečenie do zajatia. 

90. Ktorý kráľ bol bezbožný a čo mu Izaiáš predpovedal? 

Achaz. A predpovedal mu príchod Mesiáša, ktorý bude kráľom a zomrie za 

ľudí. Hovoril: „Hľa, Panna počne a porodí Syna a dá mu meno Emanuel.“ 

91. Ako Boh povolal Jeremiáša, kedy žil a čo sa s nim stalo? 

Od malička. Povedal: „Skôr než si vyšiel z lona matky, som ťa povolal...“ Žil 

v čase, keď sa splnilo proroctvo o skaze Jeruzalema a babylonskom zajatí. 

Bol uväznený Izraelitmi a keď prišli babylon. vojská, tak ho oni vyslobodili. 

 


