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*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. Dacă un om și-a luat o nevastă ce ulterior a descoperit că nu era fecioară, aceasta trebuia ucisă cu pietre.
2. La sărbătoarea Săptămânilor trebuia să se bucure și străinul care era în mijlocul lui Israel.
3. Hotarul lui Israel se va întinde, conform Deuteronomului, din pustie până la Liban și de la râul Eufrat până la marea Roșie.
4. Moabiții îi numeau Emimi pe Refaimiți.
5. Pavel spunea că alta este strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Dacă un om întâlnește în câmp o fată logodită și o apucă cu sila ca s-o necinstească, cine trebuia să suporte pedeapsa cu moartea?
a) doar omul care a necinstit fata logodită
b) doar fata logodită
c) atât fata logodită, cât și omul care a necinstit-o
2. Evreul nu avea voie să dea înapoi stăpânului pe un rob care fugea la el de stăpânul său ci să rămână la acesta:
a) în locul pe care-l va alege robul
b) în locul pe care-l va alege evreul care l-a primit pe rob
c) în locul pe care-l va alege Dumnezeu
3. Când Israel va ocupa pământul promis și când Dumnezeu îi va lărgi hotarele, atunci Israel trebuia să mai adauge:
a) 3 cetăți de scăpare pe lângă celelalte 3
b) 6 cetăți de scăpare pe lângă celelalte 3
c) 3 cetăți de scăpare pe lângă celelalte 6
4. În casa cui se găsea o Biserică?
a) Stefana
b) Acuila
c) Fortunat
5. Pavel spunea că sunt felurite daruri, dar este același:
a) Domn
b) Dumnezeu
c) Duh

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Ramot
2. Golan
3. Bețer
4. Aroer
5. Horeb

a. în pustie
b. în Galaad
c. legământ
d. pe malurile pârâului Arnon
e. în Basan

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. „Să nu porţi o haină ţesută din felurite fire, din ___ şi ___unite împreună.”
2. Cine au fost cei ce s-au apropiat de Moise cerându-i să se apropie el de munte ca să îi vorbească Dumnezeu, la Horeb? (2 elemente)
3. În binecuvântarea rostită de Moise, despre Isahar este scris să se bucure de ___ sale.
4. DOMNUL l-a îngropat pe Moise în vale, în țara Moabului, față în față cu ___.
5. Dacă ar fi să folosim ordinea așezării, ce a rânduit Dumnezeu în Biserică, în primele 3 rânduri din exprimarea lui Pavel?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Dacă Israel va păzi și împlini poruncile DOMNULUI, în mijlocul său nu va fi:
a) femeie stearpă
b) bărbat sterp
c) vită stearpă
2. DOMNUL Dumnezeu îl va binecuvânta pe Israel, cum i-a spus, așa încât acesta:
a) va da cu împrumut multor neamuri
b) va lua cu împrumut de la multe neamuri
c) va stăpâni peste multe neamuri
3. Pentru care din afirmațiile de mai jos, Pavel folosește expresia: „este scris” ?
a) „Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.”
b) „Cine se laudă să se laude în Domnul.”
c) „Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu.”

*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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