I

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

1. Când Saul va intra în cetatea Ghibea Elohim, va întâlni o ceată de proroci, pogorându-se de pe munte.
2. Șimei a aruncat cu pietre după David și după toți slujitorii acestuia.
3. Absalom a stat 3 ani la Gheșur.
4. Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce avea, din pricina chivotului lui Dumnezeu.
5. Dumnezeu a vorbit în vechime prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cum l-a omorât Abner pe Asael?
a) l-a lovit cu pumnul în pântece
b) l-a lovit folosind sulița
c) a tras trei săgeți în el
2. Cine i-a slujit de călăuză lui David, pentru a-i găsi și bate pe Amaleciți?
a) un Amalecit
b) un Egiptean
c) un Israelit
3. Ce nu lua David de la Gheșuriți, Ghirziți și Amaleciți, când pustia acel ținut?
a) hainele
b) cămilele
c) armele
4. Unde a avut loc bătălia în care poporul lui Israel a fost bătut de slujitorii lui David, murind 20.000 oameni?
a) pe dealul Hachila
b) în pădurea lui Efraim
c) în pădurea Heret
5. Pavel a zis să stăruim:
a) după Duhul Sfânt
b) în credință
c) în dragostea frățească

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Tahchemonitul
2. Architul
3. Galaaditul
4. Hușatitul
5. Israelitul

a. Barzilai
b. unul din fruntașii căpeteniilor
c. Itra
d. Hușai
e. Sibecai

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. De ce i-a lovit DOMNUL pe oamenii din Bet-Șemeș? (3 elemente)
2. „Saul a bătut pe Amalec, de la ___ până la ___” (ordinea importantă)
3. Pe cine n-au mai îndrăznit Sirienii să ajute, după ce aceștia au fugit dinaintea lui Israel? (2 elemente)
4. „Eu îi voi fi Tată și el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o ___ și cu ___” (total: 4 elemente)
5. Pavel a zis că sângele lui Hristos ne va curăți ___ nostru de ___ (total: 3 elemente)

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Când Domnul a trimis tunete și ploaie, tot poporul a avut o mare frică de:
a) Domnul
b) Eli
c) Samuel
2. Domnul a jurat casei lui Eli că fărădelegea casei sale nu va fi niciodată ispășită prin:
a) jertfe
b) daruri de mâncare
c) jertfe de mulțumire
3. Legământul dintâi avea porunci privitoare la:
a) slava dumnezeiască
b) slujba dumnezeiască
c) un locaș pământesc de închinare

