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ID test: MA21
Nivel dificultate: Master
Bibliografie: Deuteronomul, 1 Corinteni, Iov
Nivel validat: ≥80,00/90,00 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. Dumnezeu i-a purtat pe copiii lui Israel 40 de ani prin pustiu, ca să-i smerească și să-i încerce.
2. Moise a ales 3 cetăți dincoace de Iordan, la apus.
3. Străinul trebuia să se bucure împreună cu copiii lui Israel, atât la sărbătoarea Săptămânilor, cât și la cea a Corturilor.
4. Pavel a spus că focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.
5. Cel care s-a aprins de mânie împotriva celor 3 prieteni ai lui Iov, a fost Elihu.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Până unde se întindea ținutul celor 2 împărați ai Amoriților, de dincoace de Iordan?
a) de la râul Eufrat până la marea de apus
b) de la Aroer până la marea de apus
c) de la Aroer până la muntele Sionului
2. Moise le-a zis copiilor lui Israel să păzească și să împlinească legile și poruncile, căci aceasta va fi ___ lor înaintea popoarelor.
a) tăria
b) înțelepciunea și tăria
c) înțelepciunea și priceperea
3. Când trebuia Israel să treacă prin ascuțișul sabiei pe locuitorii dintr-o cetate, din mijlocul copiilor lui Israel?
a) când s-a găsit un proroc sau visător în cetate, care a voit să abată pe Israel de la calea poruncită de Domnul
b) când nevasta unui evreu îl ațâța în taină, spunându-i: „Haidem, și să slujim altor dumnezei!”
c) când s-a adeverit că niște oameni răi au amăgit pe locuitorii din cetatea lor, zicând: „Haidem și să slujim altor dumnezei!”
4. Pavel a spus că de acum vremea s-a scurtat. Așadar, cei ce cumpără să fie ca și cum n-ar:
a) cumpăra
b) vinde
c) stăpâni
5. Bildad era din:
a) Buz
b) Șuah
c) Teman

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. bărbați înțelepți
2. Leviți
3. Caftoriți
4. Horiți
5. Iosua

a. copiii lui Esau
b. ieșiți din Caftor
c. să se hrănească din darurile aduse Domnului
d. căpeteniile semințiilor lui Israel
e. cortul întâlnirii

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. În câte părți trebuia împărțit ținutul țării pe care i-l va da lui Israel, ca moștenire, DOMNUL, Dumnezeul său?
2. Cine trebuia să spună copiilor lui Israel, când aceștia vor merge la război, astfel: „Cine este fricos și slab la inimă, să plece acasă.”?
3. Pe ce munte trebuia Israel să zidească un altar DOMNULUI?
4. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși, prin nebunia ___ (2 atribute)
5. Iov a zis: „Acolo unde sunt hoituri, acolo-i și ___” (1 atribut)

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Unde era Moise când a vorbit lui Israel cu privire la aducerile aminte, conform începutului Deuteronomului?
a) dincoace de Iordan, în pustie
b) dincoace de Iordan, într-o câmpie
c) dincoace de Iordan, față în față cu Suf
2. Apostolul Pavel a zis că noi trebuie să fim priviți:
a) ca niște slujitori ai harului
b) ca niște slujitori ai lui Hristos
c) ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu
3. Iov a zis astfel: „[…] dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc ___”
a) în sac
b) în țărână
c) în cenușă

*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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