Întrebări din Exod
Din ce seminţie era Moise? 2:1
Cine a dat numele de Moise şi de ce a fost numit aşa? 2:10
Câte fete avea preotul din Madian? 2:16
Unde a avut loc întâmplarea cu rugul aprins? 3:1
Cum le-a îngreunat faraon munca evreilor în ziua în care Moise şi Aaron au vorbit cu el?
5:6-8
6. Cum îi chema pe părinţii lui Moise? 6:20
7. Cu câţi ani era mai mare Aaron decât Moise? 7:7
8. Cât de impresionat a fost faraon când a văzut râul transformat în sânge? 7:23
9. Când a zis faraon lui Moise să se roage să fie scăpat de broaşte? 8:9-10
10. Cine a zis: „Rugaţi-vă pentru mine!”? 8:28
11. Cu ocazia cărei plăgi au fost cruţaţi egiptenii care se temeau de cuvântul LUI? 9:20
12. Cât timp a ţinut întunericul din plaga a 9-a? 10:21-22
13. Unde erau 12 izvoare de apă şi 70 de palmieri? 15:27
14. Ce a spus Moise că era mana? 16:15
15. Cine sprijineau mâinele lui Moise când israeliţii se băteau cu amaleciţii? 17:12
16. Ce sfat a primit Moise de la socrul său? 18:17-24
17. Ce pregătire trebuia să facă poporul înainte ca EL sp le vorbească pe Sinai? 19:10
18. Ce lege era dată cu privire la „spiritul de turmă”? 23:2
19. Cum era numit pieptarul marelui preot? 28:29
20. Ce scria pe tăbliţa de pe turbanul marelui preot? 28:36
21. Unde a spus EL că Se va întâlni cu poporul? 29:42-43
22. De unde a procurat Aaron aur pentru a face viţelul de aur? 32:2-4
23. Cine a scris pe table cele 10 porunci? 34:28
24. Cu ce au contribuit femeile înţelepte la darurile pentru Cortul Întâlnirii? 35:26
25. Cu ce s-a finalizat facerea cortului şi a lucrurilor lui? 39:30-32
26. În ce zi a anului a fost întins Cortul Întâlnirii? 40:1
27. Cum se manifesta atât ziua cât şi noaptea Prezenţa LUI la Cortul Întâlnirii? 40:38
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