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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 au încheiat două legăminte, conform Deuteronomului, unul în țara Moabului și altul, la Horeb.
2. La fiecare șapte ani, la sărbătoarea Corturilor, fiii lui Levi trebuiau să citească Legea înaintea întregului Israel.
3. Despre Iacov este scris că DOMNUL l-a găsit într-un ținut pustiu, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului Lui.
4. Pavel a zis că al doilea Adam a fost făcut un suflet viu.
5. Prin puterea Lui, Dumnezeu lungește zilele celor silnici și le dă liniște și încredere dar într-o clipă nu mai sunt, cad și mor.

II

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)
(doar un răspuns corect)
1. Unde era poziționat muntele Abarim?
a) la Cades
b) în fața Ierihonului
c) în pustiul Țin
2. Ce iese din stânca cea mai tare, conform cântării lui Moise?
a) laptele
b) apa
c) untdelemnul
3. Ce a zis Dumnezeu despre copiii lui Israel, în acord cu mesajul cântecului lui Moise?
a) că sunt niște copii necredincioși
b) că sunt un popor nechibzuit
c) că sunt un neam fără pricepere
4. Ce va da Isus Hristos în mâinile lui Dumnezeu, Tatăl, când va veni sfârșitul?
a) stăpânirea
b) puterea
c) Împărăția
5. Ce face ucigașul noaptea, conform relatărilor lui Iov?
a) ucide
b) fură
c) pândește amurgul

III Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare)
1. ca ploaia să curgă
2. ca roua să cadă
3. lucrările Lui sunt
4. toate căile Lui sunt
5. urlete înfricoșate

a. învățăturile mele
b. cuvântul meu
c. drepte
d. desăvârșite
e. singurătate

IV Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare)
1. Israel a fost călăuzit de Dumnezeu în pustiu, timp de 40 de ani. Ce nu li s-au învechit copiilor lui Israel în tot acest timp? (2 atribute)
2. Cine îi tăia lemne și îi scotea apă evreului, conform Deuteronomului?
3. Înainte de a intra în țara promisă, Moise le -a zis evreilor să nu fie printre ei nici o rădăcină care să aducă ___ (2 atribute)
4. Împotriva celui ce se va lăuda în inima lui și va zice că va avea pacea, chiar dacă ar urma după pornirile inimii lui,
se vor aprinde ___ DOMNULUI. (2 atribute)
5. Ce nume nu era vrednic să poarte autorul epistolei către corinteni, fiindcă a prigonit Biserica lui Dumnezeu
(înainte să devină creștin)?

V

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare)
(pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect)
1. De unde este vița dușmanilor copiilor lui Israel?
a) din sadul Sodomei
b) din ținutul Gomorei
c) din Basan
2. Ce bine făcea Iov pentru aproapele său?
a) umplea de bucurie inima văduvei
b) scăpa pe săracul care cerea ajutor
c) scăpa pe orfanul lipsit de sprijin
3. Ce a venit prin om, conform relatărilor apostolului Pavel?
a) moartea
b) învierea morților
c) Legea

*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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