
 

 

 

 

 

 
 
*Aplicanții de la categoriile 2-3 – 8-9, după caz, nu trebuie să răspundă la întrebările din afara bibliografiei specifică lor. 
Nu se iau în considerare răspunsurile iar punctajul acestora va fi diferit. 

 

I     Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare) 

     1. Printre altele, dreptul preotului de la popor cuprindea și cele dintâi roade din grâul poporului. 

     2. Pavel afirma că a fost trimis să propovăduiască Evanghelia cu înțelepciunea vorbirii. 

     3. Înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, afirma Pavel. 

    4. Una din cetățile de scăpare se găsea la Rubeniți. 

     5. Pavel spunea că iudeii caută înțelepciune. 

 

 

II    Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)  
       (doar un răspuns corect) 

     1. Dacă evreul întâlnea pe drumul său un cuib de pasăre, cu pui sau cu ouă și mama lor șezând peste pui sau peste ouă: 

         a) să dea drumul mamei și să ia doar puii, ca să fie fericit și să aibă zile multe 
         b) să ia atât pe mamă, cât și pe pui 
         c) să ia atât pe mamă, cât și pe pui, ca să fie fericit 

     2. Care ținut era localizat pe malurile pârâului Arnon? 

         a) Aroer 
         b) Argob 
         c) Gomora 

     3. Pavel spunea că face totul pentru Evanghelie: 

         a) ca să fie mântuit 
         b) ca să aibă și el parte de ea 
         c) ca să împlinească porunca Domnului 

     4. În ce dată, de la ieșirea evreilor din Egipt, Moise a început să vorbească poporului, în țara Moabului? 

         a) anul 38, luna 10, ziua 1 
         b) anul 40, luna 10, ziua 11 
         c) anul 40, luna 11, ziua 1 

     5. Din ce regiune face parte ținutul Petor? 

         a) Galaad 
         b) Mesopotamia 
         c) Basan 

 

III   Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

     1. târgurile Basanului  a. sărbătoarea Corturilor 

     2. creditor    b. târgurile lui Iair 

     3. rob    c.  anul iertării 

     4. luna spicelor   d. sulă 

     5. roadele din arie și din teasc e. sărbătoarea Paștelor 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Cui face DOMNUL Dumnezeu dreptate, conform celor relatate de Moise? (2 cuvinte) 

     2. Cine sunt cei doi despre care se spune în Deuteronomul că pământul și-a deschis gura și i-a înghițit cu tot ce aveau în Israel? 

     3. Menționați pe cei 3 care nu aveau voie să intre în adunarea DOMNULUI, nici chiar al 1o-lea neam al acestora. 

       4. Pavel spunea că Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în ___ 

     5. De la cine a aflat Pavel că între corinteni sunt certuri? 

 
 
 
V    Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 
       (pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

     1. Când Israel urma să intre în țara promisă, trebuia să ia aminte să nu fie nimeni în popor: 

         a) care să aibă meșteșugul de ghicitor 
         b) care să aibă meșteșugul de cititor în stele 
         c) care să întrebe pe morți 

     2. Unde au ațâțat copiii lui Israel mânia DOMNULUI? 

         a) la Horeb 
         b) la Chibrot-Hataava  
         c) la Tabeera 

     3. Către cine s-a adresat apostolul Pavel în scrisoarea sa?  

         a) către Biserica lui Dumnezeu din Corint 
         b) către cei ce au fost sfințiți în Hristos Isus 
         c) către toți cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos 

 

 

 

*Acest tip de testare este independent de examenul biblic anual „Talantul în Negoț” din cadrul Departamentului de 
copii al Bisericii creștine penticostale din România dar este conceput pentru susținerea participanților la acest examen 
oficial. Acest fișier poate fi listat și distribuit doar dacă scopul este acela de autoevaluare și pregătire participant pentru 
examenul biblic anual „Talantul în Negoț”. De asemenea, acest fișier poate fi listat și distribuit de către liderii de școală 
duminicală, părinți sau alte persoane care se ocupă de pregătirea participanților la examenul biblic anual menționat 
mai sus.  

 
 **Grila aferentă testului prezent este disponibilă pe site-ul misiuneaelohim.com la pagina destinată acestui proiect. 
 

***Este strict interzisă publicarea acestui document participanților care s-au înscris la ETN17-po, Ediția 2, înainte ca 
aceștia să respecte condițiile și termenii obligatorii cu privire la desfășurarea optima a acestei examinări! 
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