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ID test: AV19
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 zis că DOMNUL va duce pe Israel într-o țară bună, cu măslini și cu miere.
2. Datan a fost fiul lui Eliab.
3. Bărbatul sau femeia care a mers după alți dumnezei, după soare, lună sau toată oștirea cerurilor, trebuia ucis/ă cu pietre.
4. Pavel a zis că dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.
5. Conform celor relatate de Pavel, după înviere, Hristos s-a arătat lui Chifa întâi, apoi celor doisprezece.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Ce i-a arătat DOMNUL lui Moise de pe muntele Nebo?
a) cetatea finicilor
b) câmpia Moabului
c) tot Basanul
2. Dacă un om întâlnește o fată fecioară nelogodită și o apucă cu sila, și se întâmplă să fie prinși:
a) fata trebuia ucisă cu pietre
b) bărbatul trebuia ucis cu pietre
c) bărbatul trebuia s-o ia de soție și nu va putea s-o gonească toată viața lui
3. Moise a zis că dacă Israel se va întoarce la DOMNUL, dacă va asculta de glasul Lui din toată inima, DOMNUL îl va strânge chiar
dacă ar fi risipit:
a) până la cealaltă margine a cerului
b) până la cealaltă margine a mării
c) până la cealaltă margine a pământului
4. Cât timp au plâns copiii lui Israel pe Moise, după moartea acestuia?
a) 3 zile
b) 7 zile
c) 30 de zile
5. Căror Biserici a rânduit Pavel strângerea de ajutoare pentru sfinți, ce a rămas exemplu pentru corinteni?
a) Bisericilor Galatiei
b) Bisericilor din Ierusalim
c) Bisericilor din Macedonia

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. partea Domnului
2. Iacov
3. „Mi-au întărâtat gelozia”
4. „M-au mâniat”
5. „vița lor”

a. este din ținutul Gomorei
b. este partea Lui de moștenire
c. este poporul Lui
d. prin ceea ce nu este Dumnezeu
e. prin idolii lor deșerți

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cine era plin de duhul înțelepciunii pentru că Moise și-a pus mâinile peste el?
2. Câți sicli de argint trebuia să dea omul care a necinstit o fată fecioară nelogodită, tatălui acesteia?
3. Pe ce munte trebuia să stea Dan, după ce poporul urma să treacă Iordanul și vor fi rostite binecuvântarea și blestemul?
4. Cine jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu, conform apostolului Pavel?
5. Curvarul din Corint a fost dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea ___

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cu privire la căsătorie, Pavel a spus următoarele:
a) nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul
b) bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta
c) Domnul a poruncit ca nevasta să nu se despartă de bărbat
2. Ce a zis Moise despre porunca pe care el i-a dat-o lui Israel?
a) că nu este mai presus de puterile poporului
b) că nu este departe de popor
c) că nu este dincolo de mare
3. Moise a spus poporului, în cele din urmă cuvinte ale lui:
a) faptul că Domnul Dumnezeu va merge înaintea poporului
b) faptul că Iosua va merge înaintea poporului
c) faptul că Domnul nu-l va părăsi și nu-l va lăsa (pe popor)

*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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