I

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

1. „Slava ta, Israele, zace ucisă pe dealurile tale! Cum au căzut vitejii!
2. Bat-Șeba a fost fata lui Eliam și nevasta unui Hetit.
3. Tamar, sora lui Absalom și-a presărat țărână pe cap, și și-a sfâșiat haina pestriță.
4. Urie i-a zis lui David că Israel, Iuda și chivotul locuiesc în corturi.
5. „Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței.”

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Câți oameni pedeștri au căzut din Israel, în luptă, când Filistenii au luat apoi chivotul?
a) 4.000
b) 20.000
c) 30.000
2. Cine a mers înaintea lui David, având capul acoperit cu țărână?
a) un om din Beniamin
b) un băiat Egiptean
c) Hușai
3. La Telaim, Saul a numărat:
a) 200.000 oameni pedeștri
b) 200.000 oameni de război
c) 20.000 oameni pedeștri
4. A treia ceată care a ieșit din tabăra Filistenilor, a luat drumul spre hotarul care caută spre valea:
a) Efraim
b) Sării
c) Țeboim
5. „___, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credință […]”
a) Legea
b) Scriptura
c) Avraam

III Fauceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. păscutul turmelor
2. Țiclag
3. Ierusalim
4. Tebeț
5. Bet-Șemeș

a. o piatră de moară
b. o piatră mare
c. „Ne-au fost zid și zi și noapte”
d. „poporul vorbea să-l ucidă cu pietre”
e. „orbii și ologii ți se vor împotrivi”

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. David a dat un ospăț în cinstea lui Abner și în cinstea celor care erau cu el. Despre câți este vorba?
2. David era în vârstă de ___ de ani când s-a făcut împărat, și a domnit ___ de ani. (ordinea importantă)
3. Cine a făcut pe vrăjmașii DOMNULUI să-L hulească?
4. DOMNUL i-a zis lui Eli că va vedea un ___ al lui în locașul DOMNULUI și că nu va mai fi niciun ___ în casa lui.
5. Ce voiesc unii să răstoarne, conform relatărilor lui Pavel? (2 elemente)

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. După ce a ajuns chivotul în câmpul lui Iosua, oamenii din Bet-Șemeș au adus Domnului:
a) jertfe de mulțumire
b) arderi-de-tot
c) jertfe
2. La ce îi va întrebuința împăratul nou pe fiii lui Israel, conform dreptului împăratului?
a) la seceratul bucatelor lui
b) la facerea armelor lui de război
c) la facerea uneltelor carelor lui
3. „Nici chiar Tit, măcar că era Grec, n-a fost silit să se taie împrejur din pricina fraților ___ […]”
a) mincinoși
b) furișați printre noi
c) strecurați printre noi

