
I. Raspundeti cu adevarat sau fals la afirmatiile de mai jos: (2 puncte)
1 Domnul a zis: Fata nu vei putea sa Mi-o vezi, ca nu poate omul sa Ma vada si sa traiasca 33:20

2 Aaron a zis: Arata-mi slava Ta! 33:18

3 Tanarul slujitor al lui Moise, Iosua, fiul lui Nun, nu iesea deloc din mijlocul cortului 33:11

4 Cand intra Moise in cort, stalpul de nor se cobora si se oprea la usa cortului. Domnul vorbea cu Moise 33:9

5 Moise a taiat 2 table de piatra si Domnul a scris pe ele cuvintele care era pe tablelel dintai. 34:1

6 Cand a coborat Moise de pe muntele Sinai pielea fetei lui stralucea pentru ca vorbise cu Domnul 34:29

7 Moise isi punea marama pe fata cand vorbea cu Domnul 34:34-35

8 Domnul a zis: Sa nu-ti faci un dumnezeu turnat 34:17

9 In ziua Sabatului nu trebuia aprins focul in locuinte. 35:3

10 Cine va face o lucrare in ziua Sabatului sa fie pedepsit cu moartea 35:2

II. Alegeti raspunsul corect: (3 puncte)
1 Copiii lui Israel si-au scos de pe ei podoabele si au plecat de la muntele 33:6

a Horeb
b Sinai
c Moria

2 De cate ori pe an toti cei ce daprte barbateasca sa se infatiseze inaintea Domnului?
a 1
b 3 34:23

c 5
3 ______au tors par de capra 35:26

a toate femeile cu tragere de inima si iscusite
b fruntasii poporului
c toata adunarea copiilor lui Israel

4 Domnul a ales pe Betaleel, fiul lui ____, fiul lui Hur era din semintia lui Iuda 35:30

a Urie
b Levi
c Uri

5 Oholiab, fiul lui ______ era din semintia lui Dan
a Iuda 35:34

b Ahisamac
c Levi

6 Toti copiii lui Israel, pe care-I tragea inima sa ajute la lucrul poruncit de Domnul au adus
a daruri de bunavoie
b daruri de mancare 35:29

c daruri de bautura
7 Au facut______ pe perdea

a

b flori 36:35

c heruvimi
8 Scandurile din cort le-a facut din

a lemn de salcam
b arama 36:20

c aur batut
9 Vesmintele sfinte erau pentru preotul____

a Moise
b Aaron 36:19
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10 ___ au adus pietre de onix si alte pietre pentru efod si pieptar.
a Moise si Aaron
b fruntasii poporului 36:27

c fiii lui Aaron

III. Faceti asocierile (1 punct)
1 aur a onix

2 albastru b argint
3 vitel c purpuriu

4 lemn d mare

5 pietre e salcam

IV. Alegeti raspunsul/raspunsurile corecte (5 puncte)
1 Voi trimite inaintea ta un inger si voi izgoni pe

a canaaniti, amoriti 33:2

b hetiti, fereziti
c heviti, iebusiti

2 Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu 34:6-7

a plin de indurare si milostiv
b incet la manie, plin de bunatate si credinciosie
c iarta faradelegea, razvratirea si pacatul

3 Au facut pentru acoperisul cortului 36:19

a o invelitoare de piei de berbec vopsite in rosu
b o invelitoare de piei de vitel de mare
c o invelitoare de piep de capra

V. Versetele (7.5 puncte fiecare)

cl 2-3 Proverbe 18:18, Isaia 43:11, Luca 21:33, Ioan 1:29

cl 4-5 Isaia 9:6, Luca 6:37, Ioan 5:44, Romani 12:8
cl 6-7 Matei 10:32-33, Marcu 14:38, Luca 6:38, Ioan 14:27
cl 8-9 Eclesiastul 5:1, Ieremia 33:8, Matei 6:6, Ioan 14:21
cl 10-11Eclesiastul 3:11, Isaia 46:4, Matei 18:10, Luca 8:17
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