I

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

1. Ogorul lui Ioab era lângă ogorul lui Absalom.
2. David a cerut 5 pâini de la preotul Ahimelec.
3. Împăratul David a șezut ca de obicei pe scaunul lui, lângă perete.
4. Dumnezeu mișcase inima unor ostași.
5. Pavel a zis că poate totul în Hristos, care îl iubește.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cine a arătat bunăvoință lui David?
a) Hanun
b) oamenii din Iabesul Galaadului
c) împăratul fiilor lui Amon
2. Cine a băgat de seamă că inima împăratului David era aprinsă de dor după Absalom?
a) Ionadab
b) Natan
c) Ioab
3. În care din următoarele cetăți, Saul nu a făcut numărătoarea poporului?
a) Bezec
b) Telaim
c) Mahanaim
4. Cine au fost cei care au coborât din car chivotul DOMNULUI, și lada de lângă el, la Bet-Șemeș?
a) locuitorii cetății
b) bătrânii cetății
c) Leviții
5. La înfățișare, Hristos a fost găsit ca un:
a) om
b) rob
c) înger

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. săracul
2. bogatul
3. femeia din En-Dor
4. Samuel
5. Nabal

a. un vițel gras
b. un vițel
c. oi și boi
d. o mielușea
e. capre

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Câți fii și câți robi avea Țiba? (ordinea importantă)
2. Ce fel de vase a adus Ioram, împăratului David, pe care acesta le-a închinat DOMNULUI?
3. Ce făceau locuitorii din Bet-Șemeș, înainte să zărească chivotul lui Dumnezeu? (2 elemente)
4. Câți tineri Amaleciți au scăpat dinaintea lui David și pe ce au încălecat aceștia când au fugit?
5. „În adevăr, în toată ___, și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos.” (2 elem.)

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Despre ce l-a întrebat împăratul David pe Urie, atunci când l-a chemat la el?
a) despre starea lui Ioab
b) despre starea poporului
c) despre mersul războiului
2. Ce a făcut David după ce a aflat că fiul său, pe care-l născuse Bat-Șeba a murit?
a) s-a sculat de la pământ
b) s-a tuns
c) s-a dus în casa Domnului
3. Pavel a zis că el știe că lucrul acesta (cei ce vestesc pe Hristos dar nu cu gând curat) se va întoarce spre mântuirea lui, prin:
a) rugăciunile Filipenilor
b) ajutorul Duhului lui Isus Hristos
c) rugăciunile sale

