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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. Copiii lui Israel trebuiau să spună „Amin” după fiecare blestem și binecuvântare rostite de Leviți.
2. Țara lui Sihon și a lui Og a fost dată în stăpânire Rubeniților, Gadiților și jumătății din seminția Manasiților.
3. Legea scrisă de Moise a fost încredințată tuturor bătrânilor lui Israel.
4. Apostolul Pavel a spus că trupul este semănat în ocară și învie în slavă.
5. Bildad din Șuah a zis că puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Ce cetate este situată pe malurile pârâului Arnon?
a) Aroer
b) Raba
c) Edrei
2. Care este comoara cea bună a DOMNULUI, în acord cu expresia folosită cu privire la binecuvântările rostite?
a) cerul
b) Leviții
c) chivotul legământului
3. Ce pârâu au trecut copiii lui Israel imediat înainte ca aceștia să intre pe teritoriul lui Sihon?
a) Iaboc
b) Zered
c) Arnon
4. Despre cine a zis Dumnezeu că este fratele (legătură de rudenie) lui Israel?
a) Egiptean
b) Edomit
c) Amorit
5. Iov spunea despre arfa (harpa) lui, cu privire la starea sufletească în care era:
a) că s-a prefăcut în instrument de jale
b) că scoate sunete plângătoare
c) că s-a prefăcut într-un instrument zângănitor

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. sărbătoarea Corturilor
2. sărbătoarea Săptămânilor
3. sărbătoarea Paştilor
4. darurile orbesc
5. darurile sucesc

a. ochii înțelepților
b. „după ce îţi vei strânge roadele din arie şi din teasc”
c. cuvintele celor drepți
d. „să nu mănânci pâine dospită”
e. „de când vei începe seceratul grâului”

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Cum se numesc cele 2 cetăți unde locuia împăratul Basanului?
2. Despre cine menționează cartea Deuteronomul că mergea înaintea lui Israel ca să-i caute un loc de poposire?
3. Cum se numește cetatea unde Sihon i-a ieșit înaintea lui Israel ca să lupte împotriva lui?
4. Numiți 2 persoane pe care Pavel a cerut corintenilor să le prețuiască pentru că aceste persoane le-au răcorit duhul.
5. Câte fete a avut Iov?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Împotriva cui s-a luptat Israel, cucerindu-le teritoriul?
a) împotriva copiilor lui Esau
b) împotriva moabiților
c) împotriva amoriților
2. La Horeb, DOMNUL Dumnezeu a vorbit copiilor lui Israel și le-a zis că au locuit destulă vreme la acest munte, și e timpul să plece:
a) la muntele Amoriților
b) în țara Canaaniților și în Liban
c) până la râul cel mare, Eufrat
3. Pavel spune că a trebuit să le vorbească corintenilor:
a) ca unor oameni lumești
b) ca unor oameni duhovnicești
c) ca unor prunci în Hristos

*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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