
I. Raspundeti cu adevarat sau fals la afirmatiile de mai jos: (2 puncte)
1 Daca va ramane ceva din carnea intrebuintata pentru inchinarea in slujba, sa arzi in foc. 29:34

2 Aaron si fiii lui sa manance la usa cortului intalnirii carnea berbecului si painea din cos 29:32

3 Din faina aleasa de grau sa se faca azimi, turte nedospite, placinte nedospite. 29:2

4 Aaron va arde pe altar tamaie mirositoare in fiecare dimineata cand va pregati candelele 30:7

5 O data pe an, Aaron va face ispasire pe coanele altarului. 30:10

6 Orice om cuprins la numaratoare, de la 20 de ani in sus, va plati darul ridicat pentru Domnul 30:14

7 Undelemnul va fi pentru ungerea sfanta. 30:25

8 Aaron si fiii lui sa fie in slujba Domnului ca preoti. 30:30

9 Ligheanul sa fie asezat intre cortul intalnirii si altar si sa torni undelemn in el. 30:18

10 Tablele de piatra erau scris cu degetul lui Dumnezeu. 31:18

II. Alegeti raspunsul corect: (3 puncte)
1 Sa jerfesti pe altar_______ in fiecare zi, necurmat 29:38

a 2 miei de un an
b 2 berbeci de un an
c 2 vitei de un an

2 Pentru a-I sfinti sa implineasca slujba de preot, sa iei
a 1 vitel si 1 berbec fara cusur
b 1 vitel si 2 berbeci fara cusur 29:1

c 2 vitei si un berbec fara cusur
3 In cate zile trebuiau sa fie inchinati in slujba Aaron si fiii lui? 29:35

a 7
b 6
c 3

4 Betaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur era din semintia lui 31:2

a Dan
b Levi
c Iuda

5 Oholiab, fiul lui Ahisamac, era din semintia lui
a Iuda 31:6

b Dan
c Levi

6 Dar a ____ zi este Sabatul, ziua de odihna inchinata Domnului
a 7
b 6 31:15

c 1
7 In cate zile a facut Dumnezeu cerul si pamantul?

a

b 5 31:17

c 6
8 _______va merge inaintea lui Moise, in ziua razbunarii ii va pedepsi pentru pacatul lor.

a Ingerul Domnului
b Domnul 32:34

c Iosua
9 Domnul lovise cu urgie poporul pentru ca facuse vitelul faurit de

a Moise
b Aaron 32:35

c
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10 ___ a auzit glasul poporului care scotea strigate si a zis ca in tabara este un strigat de razboi.
a Moise
b Iosua 32:17

c fiii lui Aaron

III. Faceti asocierile (1 punct)
1 tara a razbunarii

2 cercei b Egiptului
3 vitel c urechi

4 cenusa d turnat

5 ziua e apa

IV. Alegeti raspunsul/raspunsurile corecte (5 puncte)
1 Pe Betaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur din semintia lui Iuda

a l-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu 31:3-4

b i-a dat duh de intelepciune, pricepere, stiinta pentru tot felul de lucrari
c i-a dat putere sa nascoceasca tot felul de lucrari mestesugite

2 Copiii lui Levi s-au strans la Moise, si fiecare trebuia sa omoare pe 32:27

a fratele sau
b prietenul sau
c ruda sa

3 Pe cand se apropia de tabara, a vazut vitelul si jocurile, Moise: 32:19

a s-a aprins de manie
b a aruncat tablelele din mana
c le-a sfaramat de piciorul muntelui

V. Versetele (10 puncte fiecare)

cl 2-3 1 Ioan 2:12, Deuteronom 5:16, Psalmi 34:13

cl 4-5 1 Ioan 2:2, Psalmi 139:1-2, Proverbe 27:24
cl 6-7 1 Petru 2:24, Psalmi 81:1, Proverbe 13:18
cl 8-9 1 Ioan 1:7, Psalmi 104:24, Proverbe 10:5
cl 10-11Evrei 7:25, Psalmi 84:10, Proverbe 12:7

32:1-35


