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Faza pe județ

Nume
Prenume
Vârsta
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)
1 Cor. 4:5
Domnul va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor.
Deut. 14:22-29; 26:12-13
În fiecare an, evreii trebuiau să mănânce zeciuiala la locul ales de Domnul împreună și cu străinul.
Dumnezeu are privirile îndreptate spre căile celor silnici.
Iov 24:22-23
Darurile sucesc cuvintele celor drepți.
Deut. 16:19
Cu privire la arderea de tot, Israel trebuia să verse sângele pe altarul Domnului iar carnea s-o mănânce.
Deut. 12:27
Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
Omul care nu va asculta de judecător:
a trebuia pedepsit cu moartea
b trebuia să i se dea un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinii lui
c trebuia adus la porțile cetății și ucis cu pietre
Elihu i-a spus lui Iov că dreptatea lui nu folosește decât:
a semenului său
b fiului omului
c nenorocitului
„Şi întunericul unde îşi are locuinţa?” a fost întrebarea pusă de:
a Iov
b Elihu
c Domnul
Cine trebuia să ia o vițea și s-o ducă într-o vale cu apă ca să taie capul vițelei când s-a găsit un om ucis pe câmp?
a doar bătrânii
b bătrânii și judecătorii
c preoții, fiii lui Levi
„Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi ...”
a moartea Domnului
b învierea Domnului
c moartea și învierea Domnului
Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
înțelepciunea
a. nu se dă înapoi dinaintea sabiei
struțoaică
b. vremurile de strâmtoare
calul
c. negura norilor
cămările grindinei
d. Dumnezeu nu i-a făcut parte de pricepere
vulturul
e. vârful zimțat al stâncilor
Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
Cum au zis acei părinți că este fiul lor pe care l-au dus la bătrânii cetății?
___________________________________________________________________________________________
„... de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!” spunea Pavel la începutul epistolei sale.
___________________________________________________________________________________________
„Luaţi seama însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o ... de poticnire pentru cei slabi.”
___________________________________________________________________________________________

Deut. 17:12

Iov 35:8

Iov 38:1,19

Deut. 21:3-4

1 Cor. 11:26

Iov 38:36
Iov 39:14-17
Iov 39:19,22
Iov 38:22-23
Iov 39:27-28

Deut. 21:20
1 Cor. 1:3
1 Cor. 8:9
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V

Ce este fără rod atunci când te rogi în altă limbă?
___________________________________________________________________________________________
Cine ia în stăpânire partea de apus şi miazăzi, conform binecuvântării rostite de Moise?
___________________________________________________________________________________________

1 Cor. 14:14
Deut. 33:23

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Ce trebuia să facă Israel în locul pe care-l va alege Domnul, în țara promisă?
Deut. 12:6,11; 16:2
a să aducă daruri alese și daruri de bunăvoie
b să aducă întâii născuți din cirezile și turmele sale
c să jertfească Paștele în cinstea Domnului
2. Dumnezeu îi îndeamnă (pe oameni) să se întoarcă de la nelegiuire iar dacă aceștia nu ascultă:
Iov 36:9-12
a mor în orbirea lor
b își sfârșesc zilele în fericire
c pier uciși de sabie
3. Când trebuiau făcute cercetări în Israel?
Deut. 13:13-14; 17:2-4; 19:16-18
a când se găsea un bărbat sau o femeie care să meargă după alți dumnezei, toată oștirea cerurilor
b când un martor mincinos se ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire
c când niște oameni au amăgit pe locuitorii din cetatea lor zicând: „Haidem şi să slujim altor dumnezei!”

VI

Scrieți din memorie: (27 puncte total)
1.

Coloseni 3:4

Apocalipsa 22:17

1 Timotei 4:1-2

2.

Proverbe 16:8

1 Timotei 6:12

Apocalipsa 22:16

3.

2 Corinteni 5:21

Proverbe 15:17

Proverbe 10:22
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