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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. Og făcea parte din neamul Refaimiților.
2. Pe când tot muntele era aprins, căpeteniile semințiilor și bătrânii lui Israel s-au apropiat și i-au zis lui Moise că DOMNUL le-a
arătat slava și mărimea Lui.
3. Dumnezeu i-a dat lui Israel să mănânce în pustie mană ca să îl smerească și să îl încerce.
4. În ziua a șaptea, fiecare dintre corinteni trebuia să pună deoparte acasă ce va putea pentru strângerea de ajutoare.
5. În cei din urmă ani ai săi, Iov a avut 1000 de măgărițe și 1000 de perechi de boi.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Ce mare este poziționată la picioarele muntelui Pisga?
a) Marea Sărată
b) Marea de Apus
c) Marea Roșie
2. Ce a zis Levi despre frații lui, conform binecuvântării rostite de Moise?
a) „Nu vă cunosc!”
b) „Nu i-am văzut!”
c) „Ei vor chema popoarele pe munte; Acolo vor aduce jertfe de dreptate.”
3. După ce au trecut de copiii lui Esau, copiii lui Israel s-au îndreptat:
a) spre muntele Seir
b) spre pustiul Moabului
c) spre Cades
4. Cui i-a spus DOMNUL astfel: „Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz…!”
a) lui Moise
b) lui Iov
c) lui Iosua
5. Ce trebuia făcut pentru iertarea celor 3 prieteni ai lui Iov care nu au vorbit așa de drept despre Dumnezeu, precum Iov?
a) ei trebuiau să aducă o ardere-de-tot
b) Iov trebuia să aducă o ardere-de-tot
c) ei trebuiau să ia 7 boi și să îi aducă ca ardere-de-tot

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. rob în țara Egiptului
2. Eufrat
3. țara Canaaniților
4. în fața Ierihonului
5. apele Meriba

a. ziua de odihnă
b. muntele Nebo
c. stejarii More
d. Cades
e. râul cel mare

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. „Să nu aduci niciun lucru urâcios în ___ ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârşire, tu şi lucrul acela.”
2. Când trebuia un evreu să îi dea zălogul (haina luată ca și garanție) săracului pe care l-a împrumutat? (2 atribute)
3. Pavel a zis că dacă este cineva care vorbește în altă limbă și nu este cine să tălmăcească, să tacă în Biserică. Cui putea totuși să
vorbească? (2 atribute)
4. Despre ce spunea DOMNUL lui Iov că izbucneau în cântări de bucurie? (2 atribute)
5. Pavel spunea că, în Biserică, dorește mai bine să spună ___ cuvinte ___, […], decât să spună ___ de cuvinte în altă limbă.

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Dacă Israel nu va asculta de glasul DOMNULUI, Dumnezeului său, dacă nu va păzi și nu va împlini toate poruncile și legile Lui:
a) Domnul va trimite împotriva țării sale în loc de ploaie praf și pulbere
b) trupul său mort va fi hrana tuturor păsărilor cerului și fiarelor pământului
c) Domnul va aduce peste el, până va fi nimicit, toate felurile de boli și de răni care nu sunt pomenite în cartea legii
2. DOMNUL i-a mărturisit lui Israel că va fi un popor al Lui și că îi va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut întâietate:
a) în slavă
b) în faimă
c) în măreție
3. Leviții au luat cuvântul și au zis ca blestemat să fie omul care va face un chip:
a) de aur
b) turnat
c) cioplit

*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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