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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.
**Întrebările sunt bazate pe o scriere corectă gramatical, deci nu are nicio legătură cu grila de corectare.

I

Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare)
1. Copiii lui Israel s-au suit semeți pe muntele Amoriților, dar aceștia le-au ieșit înainte, i-au urmărit ca albinele
și i-au bătut din Seir până la Horma.
2. Israel a fost lăsat să sufere de foame în pustie ca să fie învățat că omul nu trăiește numai cu pâine.
3. Înainte să treacă Iordanul, Moise a zis lui Israel că Dumnezeu va merge înaintea sa, ca un foc mistuitor.
4. Pavel a zis că n-a venit la credincioșii corinteni să le vestească taina lui Dumnezeu cu o înțelepciune strălucită.
5. Iov i-a pus celei de-a treia fiice numele Cheren-Hapuc.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Dacă fiica unui evreu îl ațâța în taină, zicându-i să meargă împreună și să slujească altor dumnezei, trebuia ca:
a) evreul să ridice primul mâna și s-o ucidă cu pietre, apoi mâna întregului popor
b) evreul s-o ducă la poarta cetății, înaintea bătrânilor
c) aceasta să fie trecută prin ascuțișul sabiei
2. Cine trebuia să ucidă cu pietre pe fiul neascultător și îndărătnic?
a) bătrânii cetății acestuia
b) tatăl și mama acestuia
c) toți oamenii din cetatea acestuia
3. Dacă evreul dorea să o lase pe soția sa, luată ca prinsă de război, trebuia:
a) să o lase să plece unde va dori ea
b) să o vândă pe argint
c) să se poarte cu ea ca cu o roabă
4. Dacă ar fi cunoscut fruntașii acelui veac înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică, n-ar fi răstignit:
a) pe Domnul lor
b) pe Domnul nostru
c) pe Domnul slavei
5. Cine zice despre înțelepciune astfel: „Noi am auzit vorbindu-se de ea” ?
a) Locuința morților
b) Adâncul și moartea
c) Adâncul și marea

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. daruri de bunăvoie
2. jertfe de oi și boi
3. împăratul
4. jertfe mistuite de foc
5. neamurile ascultă de

a. ghicitori
b. copie a Legii
c. sărbătoarea Săptămânilor
d. sărbătoarea Paștilor
e. preoți

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Amintiți succint 2 motive pentru care un animal nu trebuia adus ca jertfă Domnului, pe lângă motivul că avea vreun cusur sau
vreo meteahnă trupească.
2. Amintiți, conform Deuteronomului, cine putea să se întoarcă acasă dintre cei ce mergeau la război.
Relatați foarte scurt exact cele 4 motive.
3. „Domnul Dumnezeul tău va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta: nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se
înmulţească ___ împotriva ta.” (2 atribute)
4. Cu privire la cine a spus Pavel acele lucruri corintenilor, în icoană de vorbire, ca prin ei înșiși, aceștia să nu se fălească? (1 atribut)
5. Referitor la soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, dacă acesta are mulți fii, îi are pentru ___ (1 atribut)

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. Cine trebuia să rămână în cetățile ocupate de frații evreilor, când Moise a trimis pe frații lui Israel, de dincoace de Iordan, să
meargă în fruntea poporului evreu până va găsi și acesta odihnă?
a) femeile
b) pruncii
c) vitele
2. Dumnezeu urma să bage groaza și frica de Israel, în toate popoarele de sub cer, astfel încât la auzul faimei lui Israel,
toate popoarele:
a) se vor îngrozi
b) vor tremura
c) vor lua la fugă
3. Ce întrebări a pus Pavel cu privire la înțelepciunea celor înțelepți și priceperea celor pricepuți?
a) Unde este înţeleptul?
b) Unde este cărturarul?
c) Unde este vorbărețul veacului acestuia?

*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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