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Bis./Loc.
Județul/Țara

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” 2 Timotei 3:16-17
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Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
Cetățile cucerite din ținutul Argob erau întărite, cu ziduri înalte, porți și zăvoare.
Cel ce a scos un nume rău unei fecioare din Israel, trebuia să dea tatălui fetei 100 de talanți de argint.
Salca este o cetate din Basan.
Galaadul a fost împărțit Rubeniților, Gadiților și jumătății din seminția Manasiților.
„Care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte?”, spunea poporul Israel.
Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
Pe cine s-a mâniat Domnul?
a doar pe popor
b doar pe Moise și popor
c pe Moise, Aaron și pe popor
Când Domnul le-a vorbit copiilor lui Israel la Horeb, din mijlocul focului:
a tot muntele se cutremura
b era întuneric
c fumul se ridica până în inima cerului
Ce au făcut credincioșii din Corint când între ei era curvie?
a au dat afară din mijlocul lor pe cel ce a săvârșit fapta aceasta
b s-au mâhnit
c s-au fălit
Og i-a ieșit înaintea poporului Israel ca să lupte împotriva acestuia la:
a Iahaț
b Edrei
c Aștarot și Edrei
Care este împăratul celor mai mândre dobitoace?
a Leviatanul
b hipopotamul
c calul
Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
cetăți fără ziduri
a. 1000
cetăți cu ziduri
b. foarte multe la număr
fecioară nelogodită c. 60
perechi de boi
d. 50
cămile
e. 6000
Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
„A fost vreodată vreun popor care să fi auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului...?” este întrebarea
pe care poporul Israel trebuia să o pună atunci când trebuia să întrebe:
___________________________________________________________________________________________
Pavel a zis că unii dintre corinteni au fost socotiți neprihăniți prin ...
___________________________________________________________________________________________
Moise a zis poporului că Dumnezeu l-a făcut ca din cer să audă glasul Lui, ca să îl ...
___________________________________________________________________________________________
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Ce îl îndemna pe Iov la rău, conform spuselor lui Elihu?
___________________________________________________________________________________________
Domnul a zis: „Cine este cel ce îmi întunecă ..., prin cuvântări fără pricepere?”
___________________________________________________________________________________________

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cum i se mai spunea muntelui Hermon?
a Sirion
b Sion
c Senir
2. Moise a cerut poporului să vegheze:
a ca să nu dea uitării legământul
b ca nu cumva să-și facă chipul vreunui dobitoc care se târăște pe pământ
c ca să nu-și facă vreo înfățișare oarecare
3. Pavel zicea corintenilor: „Iată-vă ...”
a ajunși bogați
b împărățind
c sătui
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Scrieți din memorie: (27 puncte total)
1.

Luca 8:17

Iacov 1:21

Apocalipsa 22:16
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1 Petru 5:5

1 Petru 1:17

Psalmul 50:23
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Matei 25:13

Proverbe 15:17

Proverbe 10:22
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