I

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)

1. David urmărea pe Amaleciții care arseseră Țiclagul, și împreună cu el au trecut pârâul Besor 600 de oameni.
2. Cei care au fost lăsați vii dintre Moabiți, sunt cei pentru care David a măsurat două frânghii.
3. Înainte să fie chemat de David, Mefiboșet era în casa lui Machir.
4. Abimelec a fost omorât de către o femeie care a aruncat asupra lui o piatră, din vârful dealului.
5. Când Hristos era chinuit, nu amenința.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cu cine s-a dus Saul la femeia care chema morții?
a) s-a dus singur
b) cu un om
c) cu doi oameni
2. Chiar dacă a primit ungerea împărătească, David a zis despre ___ că sunt prea puternici pentru el.
a) fiii Țeruiei
b) oamenii lui Iș-Boșet
c) slujitorii lui Saul
3. Ana spunea în cântarea ei că Domnul își va arunca, din înălțimea cerului, asupra vrăjmașilor:
a) tunetul
b) fulgerul
c) mânia
4. Unde s-a dus David, de la peștera Adulam, când fugea de împăratul Saul?
a) la Mițpe
b) la împăratul Gatului
c) la pădurea Heret
5. Ce acoperă o sumedenie de păcate?
a) credința
b) harul
c) dragostea

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Țiba
2. Abigail
3. Isai
4. Barzilai
5. 3 oameni

a. 100 de turte de stafide
b. 100 de roade de vară
c. efă de grâu prăjit
d. lighene și vase de pământ
e. 2 pâini

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cum se numeau cei doi capi peste cetele de război ale lui Iș-Boșet?
2. Câți ani a domnit David la Ierusalim?
3. A cui casă a fost binecuvântată, din pricina chivotului lui Dumnezeu, care era în aceasta?
4. Cine era mai mare peste scriitori?
5. „Fiți treji, și vegheați! Pentru că ___ vostru, diavolul, dă târcoale ca un ___”

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. După ce a numărat poporul, David a pus peste ei căpetenii, și a pus o treime din popor:
a) sub porunca lui Ioab
b) sub Abișai
c) sub Itai
2. Cine a zis despre David că este ca un înger al lui Dumnezeu?
a) Mefiboșet
b) femeia din Tecoa
c) Achiș
3. „Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă ___, Se odihnește peste voi.”
a) Duhul Sfânt
b) Duhul slavei
c) Duhul lui Dumnezeu

