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Nume___________________________________________
Prenume________________________________________
Clasa____________________________________________
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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Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
Unde au amintit evreii de oalele cu carne din Egipt?
a. în pustiul Șur
b. în pustiul Sinai
c. la Refidim
În cântecul de la Marea Roșie, cu privire la poporul Domnului scrie astfel: „Prin puterea Ta...”
a. „Tu ai călăuzit pe poporul acesta”
b. „Tu ai izvăbit pe poporul acesta”
c. „îl îndrepți spre locașul sfințeniei Tale”
Domnul a zis: „Să nu părtinești pe...”
a. străin
b. văduvă și pe orfan
c. sărac
Ce au zis egiptenii când se grăbeau să scoată pe copiii lui Israel din țară?
a. „Tot nu vezi că piere Egiptul?”
b. „Aici este degetul lui Dumnezeu”
c. „Altfel, toți vom pieri”
Care a fost prima urgie când faraon a cerut lui Moise și Aaron să se roage Domnului?
a. prefacerea apei în sânge
b. urgia cu broaștele
c. urgia cu păduchii
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Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
Domnul a pus poporul la încercare la Mara, Sinai și în pustiul Sin.
Domnul a aruncat în mare carele lui faraon și oastea Lui.
Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării.
Copiii lui Israel au cântat și-au zis: „Voi cânta Domnului, căci Și-a arătat slava: a năpustit în mare pe cal și pe călăreț.
Iosua a ales niște bărbați și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec.
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Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
simbriașul
a. să fie tăiat împrejur și apoi să mănânce din ele (Paști)
robul cumpărat cu bani
b. să nu mănânce (Paștile)
băștinașul tăiat împrejur
c. căpeteniile Edomului
se vor cutremura
d. să nu mănânce din ele (Paști)
se înspăimântă
e. popoarele
Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
Împotriva cui va face Domnul judecată în noaptea ieșirii evreilor din Egipt?
împotriva tuturor zeilor Egiptului
(2pct/cuv subliniat)
Cine a vrut/a căutat să omoare pe Moise în anumite împrejurări?
Faraon; Domnul (2pct/cuv)
Faraon a pus isprăvnicei peste copiii lui Israel ca să-i ___
asuprească prin munci grele
(1,33pct/cuv subliniat)
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Prin ce fel de lucrări le-au făcut egiptenii viața amară copiilor lui Israel?
prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp
Toiegile cui au fost prefăcute în șerpi?
Aaron; vrăjitori
(2pct/cuv)

(0,67pct/cuv subliniat)

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Moise s-a dus dis-de-dimineață înaintea lui faraon ca să-l înștiințeze cu privire la următoarele urgii:
a. piatra și focul
b. prefacerea apei în sânge
c. musca câinească
2. Cum trebuia să fie mielul pentru Paști pregătit în ziua a 10-a a lunii întâi?
a. fără cusur
b. de parte bărbătească
c. de un an
3. Când trebuia ucis cu pietre boul unui stăpân?
a. când va împunge și omorî un bărbat sau o femeie fără să aibă obiceiul acesta înainte
b. când va împunge și omorî un bărbat sau o femeie dacă avea obiceiul acesta înainte
c. când va împunge pe un rob, fie bărbat, fie femeie
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Scrieți din memore: (27 puncte total)
1.

Ioan

2.

Psalmi

3.

Proverbe

[Acesta nu este un examen oficial creat de
organizatorii concursului biblic anual
„Talantul în Negoț” ci unul creat de Misiunea
Elohim în scopul pregătirii participanților,
păstrându-se totodată formatul original]

