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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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Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
La Refidim, copiii lui Israel ispitiseră pe Domnul.
Dumnezeu a cerut lui Moise să-i dea pe întâiul născut din fiii lui și pe întâiul născut al vacii și al oii sale.
Levi a trăit 137 de ani.
Chehat a trăit 133 de ani.
Aaron a trăit 83 de ani.
Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
Care era locația unde au tăbărât evreii înainte să treacă Marea Roșie?
a. pustiul Șur
b. Mara
c. Pi-Hahirot
Care este ultima poruncă din cele 10?
a. „Să nu ucizi.”
b. „Să nu poftești.”
c. „Să nu furi.”
Domnul a aruncat lăcustele ce au lovit Egiptul:
a. în marea uitării
b. în marea Roșie
c. în pustiu
Copiii lui Israel au mâncat mană timp de:
a. 40 de ani
b. 400 de ani
c. 430 de ani
Domnul a zis ca evreii să asculte de Îngerul ce-L va trimite înaintea lor, pentru că:
a. Numele Lui este în El
b. Duhul Lui este în El
c. Puterea Lui este în El
Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
popoarele
a. se vor cutremura
apucă groaza pe
b. filisteni
un tremur apucă pe
c. căpeteniile Edomului
se înspăimântă
d. războinicii lui Moab
leșină de la inimă
e. toți locuitorii Canaanului
Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
Domnul a zis: „Iată că voi face să vă plouă ___ din ceruri.”
______________________________________________________________________________________
Din mâna cui le-a scăpat Moise pe fiicele lui Ietro?
______________________________________________________________________________________
Ce și-au lăsat pe câmp cei ce nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului referitor la urgia cu piatra și focul?
______________________________________________________________________________________
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Care obiect era făcut din aur curat, având 6 brațe ce ieșeau din laturile acestuia?
____________________________________________________________________________________
Câte luni a fost ascuns Moise după ce s-a născut?
____________________________________________________________________________________

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(poate fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Dacă va avea cineva vreo neînțelegere cât timp Moise era pe munte, la cine trebuia să plece acea persoană?
a. la Iosua
b. la Aaron
c. la Hur
2. Ce cere Moise să-i arate Dumnezeu?
a. căile Lui
b. slava Lui
c. frumusețea Lui
3. Care din animalele de mai jos nu sunt menționate cu privire la urgia cu ciuma?
a. caii
b. cămilele
c. măgarii

VI

Scrieți din memore: (27 puncte total)
1.

Deuteronomul 5:16; 2 Tesaloniceni 3:16; 2 Corinteni 5:17; Ieremia 33:8

2.

1 Ioan 2:12; Isaia 9:6; Marcu 14:38; Fapte 2:42

3.

1 Corinteni 13:13; Efeseni 5:20; 2 Tesaloniceni 3:5; Tit 2:14

[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]

