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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. La Chibrot-Hataava, copiii lui Israel au ațâțat mânia DOMNULUI.
2. Toată seminția lui Levi trebuia să se hrănească din jertfele mistuite de foc în cinstea DOMNULUI.
3. Moise le-a zis copiilor lui Israel să nu aducă în casa lor câștigul unei curve.
4. Pavel a zis că atunci când era copil, simțea ca un copil.
5. Cartea Iov spune că depărtarea de rău este pricepere.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. „Să nu muți hotarele ___”
a) fraților tăi
b) aproapelui tău
c) părinților tăi
2. Ce au zis bătrânilor cetății acei părinți despre fiul lor neascultător?
a) că este viclean
b) că este bețiv
c) că este fără frâu
3. Dacă se va găsi în Israel un om care a furat un evreu ca să-l facă rob, acest om trebuia:
a) să îi dea drumul robului în anul al 7-lea
b) să îi dea tatălui robului 50 de sicli de argint
c) să fie pedepsit cu moartea
4. Ori de câte ori mâncăm din pâine și bem din paharul legământului cel nou, vestim:
a) moartea Domnului, până El va veni
b) învierea Domnului, până El va veni
c) suferințele Domnului, până El va veni
5. Iov făcuse un legământ cu ochii lui și nu și-ar fi oprit privirile:
a) asupra nelegiuirii
b) asupra unei fecioare
c) spre păcat

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. moabitul
2. poruncile
3. fecioară nelogodită
4. osândire la o gloabă
5. dobândă

a. 50 de sicli de argint
b. al zecelea neam
c. al miilea neam
d. străin
e. 100 de sicli de argint

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Judecătorii și dregătorii puși în toate cetățile lui Israel trebuiau să judece poporul cu ___
2. Unde va fi binecuvântat evreul dacă va asculta de glasul DOMNULUI, Dumnezeului său? (2 atribute)
3. Moise a zis ca femeia să nu poarte îmbrăcăminte ___
4. Pavel n-a avut de gând să știe altceva între corinteni decât pe ___ și pe ___ (în total 4 atribute)
5. DOMNUL a răspuns lui Iov din mijlocul ___

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Moise a zis astfel: „El este un Dumnezeu credincios și Își ține ___ până la al miilea neam de oameni […]”
a) legământul
b) îndurarea
c) credincioșia
2. Israel trebuia să mănânce zeciuiala înaintea DOMNULUI, la locul pe care-l va alege El ca să-și așeze Numele acolo. Despre ce
zeciuială este vorba?
a) din grâu
b) din untdelemn
c) din must
3. Care din următoarele afirmații sunt adevărate?
a) Pavel a zis că trupul este pentru Domnul
b) Pavel a zis că Domnul este pentru trup
c) Pavel a zis că mâncărurile sunt pentru pântece

*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!

Seriozitate și Pasiune
Dedicare și Consiliere
Succes Asigurat 100%

2017 Teste TN. Toate drepturile rezervate.

Coordonator Proiect
Alex Sîngeorzan

