
 

 

 

  

 

 

 

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

1. Copilul care a murit din cauza că mama lui s-a culcat peste el, s-a născut după trei zile de la 

nașterea copilului rămas viu, după judecata lui Solomon. 

2. Prorocul Iona a fost fiul lui Amitai. 

3. Solomon a zidit cetatea Ghezer. 

4. Mama lui Roboam era amonită. 

5. Marcu a fost vărul lui Barnaba. 

 

II. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)  

(doar un răspuns corect) 

1. Cine a intrat după Bat-Șeba, la împăratul David, ca să-i întărească cuvintele cu privire la Solomon? 

a. Abișag 

b. Ioab, căpetenia oștirii 

c. prorocul Natan 

2. Cine era ginerele casei lui Ahab? 

a. Ioram 

b. Ieroboam 

c. Ahazia 

3. De câte ori s-a arătat Domnul Dumnezeu lui Solomon? 

a. o dată 

b. de două ori 

c. de trei ori 

4. Câți călăreți avea împăratul Solomon? 

a. 12 

b. 12.000 

c. 40.000 

5. Ce să stăpânească în inimile fraților coloseni (și ale tuturor creștinilor)? 

a. dragostea, care este legătura desăvârșirii 

b. pacea lui Hristos 

c. Cuvântul lui Hristos 

 

 

III. Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

1. Ahia, fiul lui Șișa  a.  era mai mare peste dări 

2. Ahia din Silo   b.  era mai mare peste îngrijitori 

3. Benaia   c.  era logofet 

4. Azaria, fiul lui Natan  d.  era proroc 

5. Adoniram, fiul lui Abda e.  era peste oștire 
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IV. Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

1. David umbla înaintea Domnului în __, în __ și în __ de __ față de Domnul. 

_______________________________________________________________________________ 

2. Pe cine a pus Domnul sub talpa picioarelor împăratului David? 

_______________________________________________________________________________ 

3. Roboam a fugit la Ierusalim unde a strâns toată casa lui __ și seminția lui __, __ de oameni aleși, 

buni pentru război, ca să lupte împotriva casei lui __ (ordinea cuvintelor obligatorie) 

_______________________________________________________________________________ 

4. Naaman a rugat pe Domnul să-l ierte când va trebui să intre în __ lui __ să se închine. 

_______________________________________________________________________________ 

5. Care sunt lucrurile de care trebuie să ne lăsăm, conform relatărilor lui Pavel? (6 elemente) 

_______________________________________________________________________________ 

 

V. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 

(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

1. Ce a dat împăratul Solomon împărătesei din Seba? 

a. tot ce a dorit 

b. tot ce a cerut 

c. tot ce a văzut 

2. Solomon s-a rugat cu privire la Casa Domnului, și a zis că atunci când: 

a. străinul va veni să se roage în Casa Domnului, să-l asculte Domnul din ceruri 

b. lăcustele vor fi în țară, dacă un om va face rugăciuni, să-l asculte Domnul din ceruri 

c. vor fi boli, dacă tot poporul Israel va face rugăciuni, să-l asculte Domnul din ceruri 

3. Cine a zis expresia: „Părinte, părinte! Carul lui Israel și călărimea lui.” ? 

a. Elisei lui Ilie 

b. Ghehazi lui Elisei 

c. Ioas lui Elisei 
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