I

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

1. Ner a fost tatăl lui Abner.
2. Numele lui David a ajuns foarte vestit.
3. David a suit dealul măslinilor, plângând și cu capul acoperit.
4. Pe vremea lui David, a fost o foamete care a ținut 3 ani. Foametea a fost din pricina lui Saul.
5. Pavel spunea că pentru el, a trăi este Hristos și a muri este un câștig.

II Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Unde s-a dus David, după ce s-a despărțit de prietenul său, Ionatan?
a) în Gat
b) în Naiot
c) la Nob
2. Cine l-a omorât pe Abimelec, fiul lui Ierubeșet?
a) arcașii
b) o femeie
c) Ioab
3. David spunea în cântarea lui că DOMNUL arată milă:
a) împăratului Său
b) alesului Său
c) unsului Său
4. Cine ducea armele lui Ioab, fiul Țeruiei?
a) Naharai
b) Elhanan
c) Benaia
5. Care este sfârșitul celor care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos?
a) moartea
b) plânsul și tânguirea
c) pierzarea

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Sela-Hamahlecot
2. Dagon
3. Eben-Ezer
4. Helcat-Hațurim
5. Baal-Perațim

a. „Stânca împărțirii”
b. Zeul pește
c. „Șesul rupturii”
d. „Locul Săbiilor”
e. „Piatră de ajutor”

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cu ce a încărcat Isai măgarul, trimițând prin David lui Saul niște lucruri? Specificați câte. (6 elemente)
2. Cine era în fruntea adunării de proroci care proroceau, împreună cu slujitorii lui Saul?
3. Între ce cetăți a pus Samuel o piatră (de aducere-aminte), zicând că până acolo Domnul i-a ajutat? (2 elemente)
4. În ce cetate trebuiau să rămână slujitorii lui David, până le va crește barba rasă pe jumătate, de către Hanun?
5. Ce ne dă Dumnezeu, după plăcerea Lui? (2 elemente)

V Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Ce a luat împăratul David de la slujitorii lui Hadadezer și din cetățile acestuia?
a) scuturile de fier
b) scuturile de aur
c) multă aramă
2. Fratele cel mai mare al lui David, numit Eliab, i-a zis acestuia că îi cunoaște:
a) mândria
b) răutatea inimii
c) gândurile
3. Pavel le spunea Filipenilor că cei tăiați împrejur suntem noi, care ___
a) slujim lui Dumnezeu
b) ne lăudăm în Hristos Isus
c) nu ne punem încrederea în lucrurile pământești

