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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 că țara în stăpânirea căreia Israel va intra, nu este ca țara Egiptului, din care acesta a ieșit.
2. La ieșirea copiilor lui Israel din Egipt, Amalec s-a aruncat asupra tuturor celor ce se târau la coadă.
3. Dacă Israel nu va asculta de glasul DOMNULUI, DOMNUL îl va lovi cu o bubă rea la genunchi și la coapse.
4. Pavel a zis că cine își mărită fata, mai bine face.
5. Iov a zis despre Dumnezeu că dacă se ascunde la miazăzi, nu-L poate vedea.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. „Dacă ţi se va părea prea greu de judecat o pricină […], să te scoli şi să te sui la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău.
Să te duci la preoţi, leviţi şi la cel ce va împlini atunci slujba de judecător; să-i întrebi, şi ei îţi vor spune ___”
a) ce să faci
b) hotărârea legii
c) cuvintele Domnului
2. Care din exemplele de mai jos este pilda amintită în Deuteronomul cu privire la cetățile de scăpare?
a) doi oameni se duc să taie lemne în pădure, unuia fierul îi scapă din coadă și lovește cu securea pe tovarășul său, și îl omoară
b) un om s-a aruncat asupra aproapelui său și l-a lovit pricinuindu-i moartea și astfel poate fi ajutat de aceste cetăți de scăpare
c) doi oameni sunt la câmp și unul omoară, fără voie pe tovarășul său
3. Ai cui vrăjmași vor face pe prietenii înaintea lui, încât acesta va călca peste înălțimile lor?
a) ai lui Israel
b) ai lui Gad
c) ai lui Așer
4. Iov a zis că înțelepciunea prețuiește mai mult decât ___
a) mărgăritarele
b) pietrele scumpe
c) aurul din Ofir
5. Iov a zis că atâta vreme cât suflarea lui Dumnezeu va fi în nările lui, buzele acestuia nu vor rosti nimic:
a) nedrept
b) neadevărat
c) necurat

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. Iosua
2. Moise
3. Zabulon
4. Isahar
5. Gad

a. plin de duhul înțelepciunii
b. omul lui Dumnezeu
c. alergările lui
d. corturile lui
e. a adus la îndeplinire dreptatea Domnului

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. „Să n-aduci jertfă Domnului Dumnezeului tău vreun bou, sau vreun miel care să aibă vreun cusur sau vreo ___” (2 atribute)
2. DOMNUL a vorbit copiilor lui Israel, la Horeb, din mijlocul ___
3. Amintiți cele 3 calități pe care trebuiau să le aibă căpeteniile (bărbații) semințiilor copiilor lui Israel, puși în fruntea poporului?
4. Ce trebuiau aduse pe altarul ce urma să fie ridicat de către Israel pe muntele Ebal? (4 atribute)
5. Apostolul Pavel a zis că e vai de el dacă nu ___ (2 atribute)

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Moise a zis: „Să-ți deschizi mâna față de ___”
a) fratele tău
b) sărac
c) cel lipsit din țara ta
2. Moise a zis poporului astfel: „Să nu urăști pe ___”
a) Amonit
b) Edomit
c) Egiptean
3. Pavel a zis că nu carnea (jertfită idolilor) ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu, așadar:
a) nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea
b) nu pierdem nimic dacă nu mâncăm din ea
c) nu va mânca niciodată carne dacă asta face pe fratele său să păcătuiască

*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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