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ID test: AV18
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. Când doi oameni vor avea o ceartă între ei, și se vor înfățișa înaintea judecății, cel vinovat trebuia ucis cu pietre.
2. „Să faci ciucuri la cele patru colțuri ale hainei cu care te vei inveli.”
3. Copiii lui Israel aveau voie să mănânce vulturul și șoimul pentru că sunt păsări.
4. Israel putea să facă din copacii care nu erau pomi buni de mâncat, întărituri împotriva cetății cu care era în război.
5. Pavel îi lăuda pe cei din Biserica din Corint, spunând că aceștia se adună laolaltă ca să se facă mai buni.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. În Deuteronomul este scris astfel: „Să nu legi gura boului, când treieră ___”
a) grâul
b) bucate
c) cu un măgar înjugaţi împreună
2. Unde erau copiii lui Israel când Moise a trimis soli la Sihon, să lase pe Israel să treacă prin țara lui?
a) la muntele Seir
b) în cetatea Ar
c) în pustia Chedemot
3. „Lucrurile descoperite sunt ale ___”
a) Domnului
b) copiilor lui Israel
c) prorocilor și visătorilor
4. Cine trebuia să pună înaintea altarului DOMNULUI, cele dintâi roade din roadele pe care Israel le va scoate din pământ, în țara
promisă?
a) copiii lui Israel
b) Iosua, fiul lui Nun
c) preotul
5. Apostolul Pavel spunea că și în cazul în care ar avea ___, așa încât să mute munții și nu ar avea dragoste, nu ar fi nimic.
a) darul prorociei
b) credința
c) puterea

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Aviții
2. copiii lui Amon
3. muntele Hermon
4. împăratul Basanului
5. molime rele

a. Senir
b. au fost nimiciți de Caftoriți
c. neamul Refaimiților
d. Egipt
e. cetatea Ar

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cine trebuia să facă cercetări amănunțite în cazul în care un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască?
2. Cum se numește cetatea unde se găsea patul de fier al lui Og, împăratul Basanului?
3. În cartea Deuteronomul este scris astfel: „Să vă tăiați dar inima împrejur, și să nu vă mai înțepeniți ___”
4. Cine le va aduce aminte celor din biserica din Corint, cu privire la felul de purtare al lui Pavel în Hristos?
5. Care este vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, conform relatărilor apostolului?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Ce trebuia să aparțină străinului, orfanului și văduvei?
a) snopul uitat pe câmp, când Israel își va secera ogorul
b) ciorchinele rămase, când Israel își va culege via
c) roadele rămase pe ramuri, când Israel își va scutura măslinii
2. Cine cădea sub blestem, conform celor relatate de Moise în Deuteronomul?
a) cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa
b) cel ce se atinge de dreptul străinului, Levitului, orfanului și văduvei
c) cel ce nu va împlini cuvintele legii rostite de Moise, și nu le va face
3. Pavel le-a cerut creștinilor corinteni să nu fie pricină de păcătuire:
a) pentru iudei
b) pentru greci
c) pentru Biserica 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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