
                                                                      Nume și prenume________________________ 

                                   Judecători capitolul 6 

I.Puneți A(adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații. 

1. A Ghedeon a intrat în casă, a pregătit un ied şi a făcut azimi dintr-o efă de făină. 

2. A  Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână şi a atins 

carnea şi azimile, atunci, s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea şi azimile. 

3. A Ghedeon, văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine, Stăpâne 

Doamne! Am văzut pe Îngerul Domnului faţă-n faţă. 

4. A Tot Madianul, Amalec şi fiii Răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul 

şi au tăbărât în valea Izreel. 

5. A Şi Dumnezeu a făcut aşa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată, şi tot 

pământul s-a acoperit cu rouă. 

 

II.Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect(doar un singur răspuns corect). 

1. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în: 

                 a) văgăunile munţilor, în peşteri 

                 b) alte țări 

                 c) ambele variante sunt corecte 

2. Tăbărau în faţa lui, nimiceau roadele ţării până spre Gaza şi nu lăsau în Israel: 

                  a) nici merinde, nici oi 

                  b) nici boi, nici măgari 

                  c) ambele variante sunt corecte 

3. Ghedeon i-a zis Domnului: Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dă-mi: 

                   a) putere 

                   b) mâncare 

                   c) un semn 

4. Când a dărâmat Ghedeon altarul lui Baal? 

                    a) dimineața 

                    b) noaptea 

                    c) ziua 

5. Câtă apă a scos Ghedeon din lână? 

                     a) un pahar 

                     b) o găleată 

                     c) foarte puțină 

 

III. Faceți asocierea: 

1. E Îngerul Domnului                        a) casa tatălui meu 

2. D Ghedeon                                    b) ascundă de Madian 

3. B bătea grâu în teasc                    c) cea mai săracă din Manase 

4. C familia mea                                 d) fiul lui Ioas 

5. A cel mai mic                                  e) stejarul din Ofra 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Câți ani i-a dat Domnul pe copiii lui Israel în mâinile lui Madian? 7. 

2. Când copii lui Israel au strigat către Domnul, El le-a trimis un proroc. 



3. Ce nume i-au pus lui Ghedeon? Ierubaal. 

4. Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului şi i-a pus numele Domnul păcii. 

5. Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. 

 

V. Încercuiți răspunsurile corecte (poate fi unul, două sau trei răspunsuri corecte). 

1. În aceeaşi noapte, Domnul a zis lui Ghedeon: 

                a) ia viţelul tatălui tău şi un alt taur de nouă ani 

                b) dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, şi taie parul închinat 

Astarteei, care este deasupra 

                c) să zideşti apoi şi să întocmeşti pe vârful acestei stânci un altar Domnului 

Dumnezeului tău 

2. Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfăţişat înaintea lui: 

                a) Oare datoria voastră este să apăraţi pe Baal? Voi trebuie să-i veniţi în 

ajutor? 

                b) Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până diseară. 

                c) Dacă Baal este un dumnezeu, să-şi apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat 

altarul. 

3. Ghedeon a zis: iată, voi pune un val de lână în arie: 

                 a) dacă numai lâna va fi acoperită de rouă 

                 b) și tot pământul va rămâne uscat 

                 c) voi cunoaşte că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus 

 
 


