
 

 

 

 

 

 
 
*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. Israel a fost călăuzit de DOMNUL în pustie timp de 40 de ani. 

     2. Pavel a botezat și casa lui Stefana. 

     3. La sărbătoarea Săptămânilor, copiii lui Israel trebuiau să aducă daruri de bunăvoie. 

    4. Când Israel va merge la război, la apropierea luptei, preotul trebuia să vorbească poporului încurajându-l. 

     5. Eliab a fost fiul lui Ruben. 

 

 

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

     1. Unde erau copiii lui Israel când DOMNUL i-a trimis să ia în stăpânire țara pe care El a zis că le-o oferă, loc în care ei s-au răzvrătit                                                     
         și nu au ascultat glasul Lui? 

         a) la Masa 
         b) la Beerot-Bene-Iaacan 
         c) la Cades-Barnea 

     2. Conform Deuteronomului, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu: 

         a) orice cuvânt care iese din gura DOMNULUI 
         b) orice lucru care iese din gura DOMNULUI 
         c) orice poruncă care iese din gura DOMNULUI 

     3. Câte zile a stat în total Moise înaintea DOMNULUI, fără să bea și fără să mănânce? 

         a) 7 zile  
         b) 40 de zile 
         c) 80 de zile 

     4. Cine se unește cu Domnul, spunea Pavel: 

         a) este o singură inimă cu El 
         b) este un singur duh cu El 
         c) este un singur trup cu El 

     5. Până la al câtelea neam de oameni își ține DOMNUL legământul și îndurarea față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui? 

         a) al treilea neam 
         b) al zecelea neam 
         c) al miilea neam 

 

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

     1. poruncile acestea să le întipăreşti   a. în inima ta 

     2. poruncile acestea să le ai    b. în mintea copiilor tăi 

     3. poruncile acestea să le legi ca un semn de aducere aminte c.  pe porțile tale 

     4. poruncile acestea să le scrii   d. la mâini 

     5. să faci ce este plăcut și bine   e. ca să fii fericit 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Cine sunt cei ce vor judeca lumea, conform relatărilor apostolului? 

     2. Pentru cine au fost botezați în nor și în mare, toți aceia despre care amintea Pavel? 

     3. De al cui drept nu trebuia să se atingă evreul? 

       4. Cine a zis despre copiii lui Israel că și-au făcut un chip turnat? 

     5. Care sunt cele 7 neamuri mai mari la număr și mai puternice decât Israel, menționate în Deuteronomul și pe care Dumnezeu                                              

         le va izgoni dinaintea acestuia? 

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

     1. Ce a cerut Moise copiilor lui Israel să recunoască? 

         a) pedepsele DOMNULUI 
         b) mărimea DOMNULUI 
         c) ce a făcut DOMNUL oștirii Egiptului, cailor lui şi carelor lui 

     2. Moise le-a cerut copiilor lui Israel să urmeze în totul calea pe care le-a poruncit DOMNUL Dumnezeul lor să umble: 

         a) ca să trăiască 
         b) ca să fie fericiți  
         c) ca să aibă zile multe în țara pe care o vor lua în stăpânire 

     3. Ce a remarcat Pavel că spune fiecare credincios din biserica din Corint? 

         a) „Eu sunt al lui Apolo!” 
         b) „Eu sunt al lui Chifa!” 
         c) „Eu sunt al lui Pavel!” 

 

 

 

*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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