I

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

1. Benaia a omorât cu toiagul său un Egiptean groaznic la înfățișare.
2. După ce s-a făcut numărătoarea poporului, în Iuda erau 800.000 de oameni de război.
3. Când s-au suit prima dată Filistenii în valea Refaim, Domnul i-a zis lui David să meargă asupra lor în
dreptul duzilor.
4. David a trecut prin ascuțișul sabiei pe locuitorii din Raba.
5. „De alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de sânge.”

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Unde avea Absalom tunsul oilor?
a) lângă Efraim
b) în Carmel
c) Nabal avea tunsul oilor, nu și Absalom
2. „Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminţiilor lui Israel şi nu te-a uns Domnul ca să fii
împărat peste Israel?” Din partea cui sunt aceste cuvinte și pentru cine?
a) Samuel - Saul
b) Samuel - David
c) Natan - David
3. Care din soțiile lui David a avut un copil ce a fost greu bolnav și care a murit?
a) Abigail
b) Ahinoam
c) Bat-Șeba
4. Cine sunt cei ce au pus foc ogorului lui Ioab?
a) slujitorii lui Absalom
b) Șimei
c) slujitorii lui David
5. Ce n-a îndrăznit Arhanghelul Mihail să rostească împotriva diavolului?
a) o judecată de ocară
b) cuvinte de ocară
c) o minciună

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Secu
2. Heret
3. tamarisc
4. averea lui Nabal
5. David fuge de Saul

a. Ghibea
b. fântâna cea mare fără apă
c. Maon
d. Carmel
e. pădure

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Pe cine a îndepărtat Saul din țară? (2 răspunsuri)
2. Ce și cât vor duce fiecare din cei 3 oameni, care se vor sui la Betel, și pe care Saul îi va întâlni? (8 elemente)
3. Cine este martor împotriva întregului Israel, cu privire la afirmația lui Samuel, cum că poporul nu a găsit
nimic în mâinile lui? (2 elemente)
4. Dumnezeu l-a mustrat pe David, prin Natan, spunându-i că a lucrat pe ascuns, însă El va face lucrul acesta
în fața ___ (2 elemente)
5. „Iuda, rob al lui Isus Hristos şi fratele lui ___, către cei ___”

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cine era închis înaintea Domnului, la Nob, în ziua când David era la Ahimelec?
a) Doeg
b) un Edomit
c) căpetenia păstorilor lui Saul
2. Cât timp a fost David în țara Filistenilor, el și oamenii lui se suiau și năvăleau asupra:
a) Gheșuriților
b) Ghirziților
c) Amaleciților
3. „Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi ___ înaintea slavei Sale”
a) fără prihană
b) plini de îndrăzneală
c) plini de bucurie

