
                                                                       Nume și prenume________________________ 

                                   Judecători capitolele 1-4 

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

1.F Iosua a murit la vârsta de 120 de ani. (110) 

2.A Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua şi în tot timpul vieţii bătrânilor 

care au trăit după Iosua. 

3.F Ţara a avut odihnă treizeci de ani. Şi Otniel, fiul lui Chenaz, a murit. (40) 

4.F Cum a ajuns, Otniel a sunat din trâmbiţă în muntele lui Efraim, copiii lui Israel s-

au coborât cu el din munte şi el s-a pus în fruntea lor. (Ehud) 

5.A Debora şedea sub finicul Deborei, între Rama şi Betel, în muntele lui Efraim, şi 

copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecaţi. 

 

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

1. Îngerul Domnului S-a suit din Ghilgal la: 

              a) Horma 

              b) Chedeș 

              c) Bochim 

2. Pe cine a izgonit Caleb din Hebron? 

               a) fii lui Madian 

               b) fii lui Anac 

               c) fii lui Eglon 

3. Unde a fost îngropat Iosua? 

                a) la Chiriat-Arba 

                b) la Timnat-Heres 

                c) la Har-Heres 

4. Cine a dat un dar lui Eglon? 

                a) Ehud 

                b) Ghera 

                c) Otniel 

5. Între cine era pace? 

                 a) Iabin și casa lui Heber 

                 b) Ehud și casa lui Heber 

                 c) Sisera și casa lui Heber 

 

III. Faceți asocierea: 

1. A Horma                             a) nimicire 

2. B Hebron                            b) Chiriat-Arba 

3. C Bochim                            c) cei ce plâng 

4. D Șamgar                           d) 600 de oameni 

5. E Barac                              e) 10000 de oameni 

 

IV. Completați spatiile libere. 

1. Despre cine se spune că a fost prorociță? Debora. 

2. Cine a primit lapte în loc de apă? Sisera. 

3. Cine a îndemnat pe Otniel să ceară un ogor? Acsa. 



4. Cărui împărat i s-au tăiat degetele cele mari de la mâini și de la picioare? Adoni-

Bezec. 

5. Cine a ucis pe niște filisteni cu un otic de plug?  Șamgar. 

 

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

corecte). 

1. Copiii lui Israel au strigat către Domnul, şi Domnul le-a ridicat un izbăvitor, pe: 

                  a) Chenaz 

                  b) Otniel 

                  c) Ehud 

2. Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel şi i-a vândut în mâinile lui: 

                   a) Cuşan-Rişeataim, împăratul Mesopotamiei 

                   b) Iabin, împăratul Moabului 

                   c) Eglon, împărtul Canaanului 

3. Copiii lui Israel: 

                    a) au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, care-i scosese din ţara 

Egiptului 

                    b) au mers după alţi dumnezei, s-au închinat înaintea lor şi au mâniat pe 

Domnul 

                    c) au părăsit pe Domnul şi au slujit lui Baal şi astarteelor  

 

Verset:  

Romani 8:15;  

Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică, ci aţi primit un duh de înfiere, 

care ne face să strigăm: „Ava!”, adică „Tată!” 

 

Romani 14:17 

Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi 

bucurie în Duhul Sfânt. 


