Examinarea Talantul în Negot 2017

platforma online

ID test: AV15
Nivel dificultate: Avansat
Bibliografie: Deuteronomul, 1 Corinteni
Nivel validat: ≥75,00/85,00 p
*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. Moise a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, în mijlocul copiilor lui Israel, în pustia Țin.
2. Pentru că Israel n-a văzut niciun chip când Dumnezeu i-a vorbit la Horeb, acesta nu avea voie să-și facă chipul vreunei păsări.
3. Golan a fost o cetate de scăpare de dincoace de Iordan.
4. Copiii lui Israel puteau să jertfească Paștele în corturile lor, la apusul soarelui.
5. Maranata înseamnă „Domnul nostru vine!”

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Cât au ținut călătoriile copiilor lui Israel de la Cades-Barnea până la trecerea pârâului Zered?
a) 6 ani
b) 38 de ani
c) 40 de ani
2. Înainte să moară, Moise a chemat pe Iosua și i-a spus să se întărească și să se îmbărbăteze. Cum a procedat Moise?
a) i-a spus acest lucru între patru ochi, în cort
b) i-a spus acest lucru în fața întregului Israel
c) i-a spus acest lucru în fața bătrânilor lui Israel
3. Din ce ținut făceau parte cele 60 de cetăți cu ziduri înalte, porți și zăvoare?
a) Moab
b) Galaad
c) Argob
4. Când Israel s-a dus pe drumul care duce la Basan, Og i-a ieșit înainte ca să lupte împotriva acestuia:
a) la Edrei
b) în dreptul Bet-Peorului
c) în pustia Chedemot
5. Dacă un om are 2 neveste și copii de la ambele, și dacă întâiul născut îl are de la soția pe care nu o iubește, cine va primi o parte
îndoită la împărțirea averii între fiii acestuia?
a) întâiul născut, chiar dacă e de la soția pe care nu o iubește
b) fiul de la soția pe care o iubește
c) în acest caz, niciunul

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Gad
2. Levi
3. Beniamin
4. Dan
5. Iosif

a. „El are frumusețea întâiului născut al taurului”
b. „Ei pun tămâie sub nările Tale”
c. „El este preaiubitul Domnului”
d. este un pui de leu care se aruncă din Basan
e. se odihnește ca un leu

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Menționați pe cei ce puteau primi din zeciuiala adunată de Israel, în anul al treilea care este anul zeciuielii. (4 elemente)
2. Dacă copiii lui Israel vor păzi și împlini poruncile, Dumnezeu va binecuvânta rodul turmelor de ___ al acestora.
3. De la cine putea Israel să ia dobândă, indiferent dacă cerea pentru argint, merinde sau altceva ce se împrumuta cu dobândă?
4. Pavel spunea astfel: „Chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în Hristos, totuşi n-aveţi mai mulţi ___; pentru că eu v-am
născut în Hristos Isus, prin ___.”
5. Apostolul Pavel spunea că oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de ___.

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Israel nu trebuia să procedeze precum neamurile (păgâne) ci să-L caute pe Dumnezeu în locașul Lui și acolo:
a) să-și aducă arderile-de-tot
b) să-și aducă zeciuielile și jertfele
c) să-și aducă cele dintâi roade
2. Care din cetățile de mai jos au fost surpate de DOMNUL, în mânia și urgia Lui, cu privire la care Moise amintește când vorbește de
blestemul ce poate lovi pe Israel dacă acesta nu va asculta de poruncile lui Dumnezeu?
a) Sodoma și Gomora
b) Adma
c) Țeboim
3. Dacă se adună toată Biserica la un loc și dacă toți prorocesc și intră un necredincios în acel loc:
a) tainele inimii lui sunt descoperite
b) acesta va cădea cu fața la pământ
c) acesta se va închina lui Dumnezeu

*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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