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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. Moise a zis poporului că Dumnezeu are să-l ducă într-o țară bună, cu izvoare și cu lacuri, care țâșnesc din văi și munți.
2. Pământul și-a deschis gura și i-a înghițit pe fiii lui Eliab, cu casele și corturile lor.
3. Evreul nu putea să mănânce în cetatea sa zeciuiala din grâul, din mustul și din untdelemnul său.
4. Evreul nu putea să mănânce în cortul său zeciuiala din tot ce-i va aduce sămânța și ogorul în fiecare an.
5. DOMNUL le-a zis celor 3 prieteni ai lui Iov că mânia Lui s-a aprins împotriva lor pentru că n-au vorbit așa de drept cum a vorbit
robul Lui, Iov.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. În binecuvântarea rostită de Moise, ale cui coarne sunt descrise metaforic ca fiind zecile de mii (de oameni) ale lui Efraim și miile
lui Manase?
a) Beniamin
b) Așer
c) Iosif
2. Dacă un evreu vedea o femeie frumoasă în rândul prizonierilor cu care Israel purta război, și dacă o lua de soție, aceasta
trebuia să locuiască în casa evreului și să plângă pe tatăl și pe mama ei, timp de:
a) 1 săptămână
b) 1 lună de zile
c) 1 an de zile
3. Cui a fost dată în stăpânire țara copiilor lui Amon?
a) copiilor lui Lot
b) copiilor lui Esau
c) lui Machir
4. Pavel a spus pentru corinteni, în icoană de vorbire, cu privire la el și la Apolo, ca prin ei, creștinii din Corint să învețe să nu treacă:
a) peste ce este scris
b) peste Lege
c) peste Evanghelia Domnului
5. Cum se numea cea de-a doua fiică a lui Iov?
a) Cheția
b) Cheren-Hapuc
c) Iemima

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Paști
2. cititor
3. vestitor
4. pălimar
5. coșul

a. al viitorului
b. în stele
c. pâinea întristării
d. casă nouă
e. preotul

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. „Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a ___, chiar şi de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău şi acolo Se va
duce să te caute.”
2. În cântarea lui Moise este scris că Israel a nesocotit ___ mântuirii lui și L-a întărâtat la gelozie prin ___ (în total, 3 atribute)
3. Cum se numește pustia unde Moise și Aaron au păcătuit împotriva DOMNULUI, în mijlocul copiilor lui Israel, când erau la Cades?
4. Apostolul Pavel le-a scris corintenilor că dacă va dori Domnul, va merge în curând la aceștia, și atunci va vedea, nu vorbele, ci
___ celor ce s-au ___.
5. Ce le-a cerut Dumnezeu celor 3 prieteni ai lui Iov ca să aducă ca ardere-de-tot pentru ei, și câte? (4 atribute)

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Când Moise s-a rugat lui Dumnezeu să-i arate țara de dincolo de Iordan, printre altele, el a zis astfel:
„Stăpâne Doamne! Tu ai început să arăţi robului Tău ___”
a) slava Ta
b) mărirea Ta
c) mâna Ta cea puternică
2. Ce a zis Moise despre omul, care, după ce a auzit cuvintele legământului încheiat cu jurământ, se va lăuda în inima lui şi va zice:
„Voi avea pacea, chiar dacă aş urma după pornirile inimii mele şi chiar dacă aş adăuga beţia la sete.” ?
a) faptul că DOMNUL nu-l va ierta
b) faptul că DOMNUL îi va șterge numele de sub ceruri
c) faptul că DOMNUL îi va face după toate blestemele legământului scris în cartea Legii
3. Care din instrumentele muzicale de mai jos nu apar menționate în 1 Corinteni, conform versiunii clasice (VDC)?
a) trâmbiță
b) fluier
c) alăută

*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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