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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 ieșirea evreilor din Egipt, când aceștia erau pe drum, Amalec s-a aruncat asupra lor pe dinapoi.
2. DOMNUL i-a cerut lui Moise să se suie pe muntele Abarim ca să privească țara Canaanului.
3. Împăratul pe care-l va alege DOMNUL peste Israel trebuia să nu strângă mari grămezi de argint și aur.
4. Dacă cineva se roagă în altă limbă, duhul lui se roagă dar mintea sa este fără rod.
5. Unele din cuvântările lui Iov erau rostite în pilde.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Dacă un om o învinuiește pe soția de lucruri nelegiuite și s-a dovedit că acesta nu are dreptate, omul acesta trebuia să dea:
a) 50 de sicli de argint tatălui fetei
b) 100 de sicli de argint mamei fetei
c) 100 de sicli de argint tatălui fetei
2. Cine nu i-a ieșit înaintea lui Israel cu pâine și apă, pe drum, la ieșirea lui din Egipt?
a) Amalec
b) Moabitul
c) Edom
3. Călătoriile lui Israel au ținut 38 de ani de la Cades-Barnea până la trecerea pârâului:
a) Iaboc
b) Zered
c) Arnon
4. Iov a fost readus în starea lui de la început și a mai trăit încă:
a) 100 de ani
b) 140 de ani
c) 150 de ani
5. Cine din cei de mai jos era cel mai tânăr?
a) Elifaz
b) Elihu
c) Țofar

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. pietre tencuite cu var
2. binecuvântarea poporului
3. cuvintele legământului
4. „afară, vor pieri de…”
5. „înăuntru, vor pieri de…”

a. groază
b. sabie
c. țara Moabului
d. Garizim
e. Ebal

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Ce va trimite DOMNUL, Dumnezeul lui Israel împotriva popoarelor păgâne până la deplina nimicire a acestora? (2 atribute)
2. Despre cine a zis Moise, în binecuvântarea sa, ca bunăvoința Celui ce s-a arătat în rug să vină peste capul acestuia?
3. Cum se numește cetatea de scăpare din Galaad?
4. Pavel a zis că dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este ___ de Dumnezeu.
5. Câți oameni din poporul lui Israel au căzut, într-o singură zi, pentru că au practicat adulterul, conform apostolului Pavel?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. După ce a auzit cuvintele legământului încheiat cu jurământ, evreul să nu se laude în inima lui şi să zică: „Voi avea pacea, chiar
dacă aş urma după pornirile inimii mele şi chiar dacă aş adăuga beţia la sete.” În caz contrar:
a) Domnul nu-l va ierta
b) mânia şi gelozia Domnului se vor aprinde împotriva lui
c) Domnul îi va şterge numele de sub ceruri
2. Care din animalele de mai jos nu se puteau mânca, conform Legii din Deuteronomul?
a) căprioara
b) capra neagră
c) capra sălbatică
3. Ce a spus Iov despre înțelepciune?
a) că nu se găsește în pământul celor vii
b) că nu se cântărește pe aurul din Ofir
c) că nu se cumpără cântărindu-se cu argint

*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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